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คํานํา 
ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  ข�อ ๒๙  ได�กําหนดให�มีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน�าท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�อง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป?ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป?ดประกาศไว�เป@นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปAละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให�เป@นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาวจึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบล
ส�องดาว ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามให�
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป@นว�ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป@นประโยชน�   
อย�างยิ่งในการพัฒนาท�องถ่ิน  สามารถแก�ไขปBญหาให�กับประชาชนได�  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส�วนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป�นกระบวนการท่ีแตกต#างกันมี
จุดหมาย ไม#เหมือนกัน แต#กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข1องสัมพันธ4กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช1ด1วยกันอย#างเหมาะสม จะช#วยให1 ผู1บริหารท1องถ่ิน 
ข1าราชการองค4การบริหารส#วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส#วนตําบล พนักงานจ1าง สมาชิกสภาท1องถ่ิน 
สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท1องถ่ินตามแผนงาน โครงการได1อย#างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว จึงเป�นการติดตามผลท่ีให1
ความสําคัญ ดังนี้ 

  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู1รับผิดชอบแต#ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาว 
หรือกิจกรรมต#าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม#ได1ดําเนินการตามแผนพัฒนาท1องถ่ินท่ีได1กําหนดไว1หรือไม# รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 

  ๒. ผลการใช1ปHจจัยหรือทรัพยากรต#าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาว ตรวจสอบดูว#าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได1รับปHจจัยหรือทรัพยากรท้ังด1านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว1หรือไม#
อย#างไร 

  ๓. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว#าได1ผลตรงตามเปJาหมายท่ีกําหนดไว1หรือไม#เพียงใด มีปHญหา
อุปสรรคอะไรบ1าง ท้ังในด1านการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท1องถ่ิน และข้ันตอนต#าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน 

  ๔. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป�นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ินว#าดําเนินการได1ตามเปJาหมายท่ีกําหนดไว1หรือไม# ทําให1
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได1อย#างเป�นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให1ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ#อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปHญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท1องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต#าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก ผู1บริหารท1องถ่ิน สมาชิกสภาท1องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน ผู1บริหารระดับหัวหน1าสํานัก/ผู1อํานวยการกอง บุคลากรของชื่อ
องค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผู1มีส#วนเก่ียวข1องเพ่ือนําไปสู#การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให1
เกิดความสอดคล1องกับสภาพพ้ืนแวดล1อมในสังคมภายใต1ความต1องการและความพึงพอใจของประชาชนส#องดาว
เทศบาลตําบลส#องดาว 

 

 



 

-๒- 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปYต#อ ๆ ไปเพ่ือให1เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค#าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต1องเร#งรีบดําเนินการและจะต1องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต#าง ๆ ท่ีเป�นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร1างให1เกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปHญหาและอุปสรรคก็จะต1องต้ังรับให1ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย#างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเป�นปHญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ#อนต1องหยุดและถดถอยปHญหาลงให1ได1 ดําเนินการปรับปรุงให1ข้ึน
ต้ังรับให1ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท1ายเม่ือมีโอกาสก็จะต1องใช1พันธมิตรหรือผู1มีส#วนได1เสียในเทศบาลตําบลส#องดาว
ให1เกิดประโยชน4เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต#าง ๆ พร1อมการปรับปรุงและเร#งรีบดําเนินการ         
สิ่งเหล#านี้จะถูกค1นพบเพ่ือให1เกิดการพัฒนาชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผล        
ซ่ึงส#งผลให1เกิดกระบวนการพัฒนาอย#างเข1มแข็งและมีความยั่งยืน เป�นไปตามเปJาหมายประสงค4ท่ีต้ังไว1ได1      
อย#างดียิ่ง 

 ๓. วัตถุประสงค2ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินมุ#งค1นหาแผนงาน โครงการท่ีได1ดําเนินการไปแล1ว
ว#าสิ่งใดควรดําเนินการต#อไปตามวัตถุประสงค4ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว#างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท1องนั้นว#ามีปHญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปJาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ินท่ีไม#ได1ดําเนินการเป�นเพราะเหตุใด เกิดปHญหาจากเรื่องใด จึงได1กําหนดเป�น
วัตถุประสงค4ได1ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือเป�นเครื่องมือในการบริหารราชการท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว ซ่ึงจะช#วยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน1าท่ีของหน#วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให1ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๒. เพ่ือให1ทราบความก1าวหน1าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปJาหมายท่ีกําหนดไว1 สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปHญหา อุปสรรคในการพัฒนาท1องถ่ินตามภารกิจท่ีได1กําหนดไว1 

  ๓. เพื่อเป�นข1อมูลสําหรับเร#งรัด ปรับปรุง แก1ไข ข1อบกพร#องของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไม#เหมาะสมหรือหมดความจําเป�นของเทศบาลตําบลส#องดาว 

  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช1จ#ายงบประมาณของเทศบาลตําบลส#องดาว 

  ๕. เพ่ือสร1างความรับผิดชอบของผู1บริหารท1องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู1บริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับของชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน ท่ีจะต1องผลักดันให1การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต#าง ๆ เป�นไป
อย#างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค4กับให1เกิดประโยชน4กับผู1มีส#วนได1เสีย ผู1มีส#วนเก่ียวข1อง ประชาชนใน
ตําบลส#องดาวหรือสังคมส#วนรวมมากท่ีสุด 

  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร1อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ในปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



 

-๓- 
๓. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาของชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถ่ิน        
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข1อ ๒๙ กําหนดว#า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน มีอํานาจหน1าท่ี ดังนี้ 

  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อ
ผู1บริหารท1องถ่ินเพ่ือให1ผู1บริหารท1องถ่ินเสนอต#อสภาท1องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินพร1อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให1ประชาชนในท1องถ่ินทราบในท่ีเปbดเผยภายในสิบห1าวันนับ
แต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าวและต1องปbดประกาศไว1เป�นระยะเวลาไม#น1อยกว#าสามสิบวันโดย
อย#างน1อยปYหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปY  
       (๔) แต#งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

   ๑. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบด1วย  
   ๑)  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาท1องถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน  
   ๒)  ผู1แทนประชาคมท1องถ่ินท่ีประชาคมท1องถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน   
   ๓) ผู1แทนหน#วยงานท่ีเก่ียวข1องท่ีผู1บริหารเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๒ คน  
   ๔) หัวหน1าส#วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน  
   ๕) ผู1ทรงคุณวุฒิท่ีผู1บริหารเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๒ คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว            
ต1องดําเนินการให1การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค4ตามแผนพัฒนาท1องถ่ิน ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห1วงเวลาให1เหมาะสมกับเทศบาลตําบลส#องดาว 
  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท1องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห1วงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได1ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินต#อ
นายกเทศมนตรีเพ่ือดําเนินการต#อไป 

    ๒. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาวได1
กําหนดการแบ#งข้ันตอนเพ่ือเป�นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลส#องดาว ดังนี้ 
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  ๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค4และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร4
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข1อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว#ามี
วัตถุประสงค4หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว1หรือไม# (ซ่ึงดูได1จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ1ากําหนดไว1แล1วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป�นผู1รับผิดชอบ ใครเป�นผู1ใช1ผลการติดตาม เป�นต1น จากนั้นศึกษาว#า
ผู1ใช1ผล การนําผลไปใช1ประโยชน4อย#างไร เม่ือใด ข1อมูลหลัก ๆ ท่ีต1องการคืออะไร ต1องการให1รายงานผลอย#างไร 
มีข1อเสนอแนะในการติดตามผลอย#างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล#าวอาจใช1วิธีสัมภาษณ4และ/หรือสังเกตแล1วนําผลท่ี
ได1มากําหนดเป�นวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข1อ ๒.๑ มาวิเคราะห4 แล1วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด1วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค4การติดตาม
แหล#งข1อมูล เวลาท่ีเก็บข1อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข1อมูล และวิธีการวิเคราะห4ข1อมูล จากนั้นสร1างเครื่องมือซ่ึง  
ส#วนใหญ#จะเป�นแบบสัมภาษณ4หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท1องถ่ิน เป�นการดําเนินการตามวัตถุประสงค4และ
ข้ันตอนท่ีได1กําหนดไว1 ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีต1องการในชั้นนี้ คือ ข1อมูลจากแหล#งต#าง ๆ ดังนั้น แม1จะวางแผนพัฒนา
ท1องถ่ินไว1ดีและได1ข1อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต#ถ1าในเชิงปริมาณได1น1อยก็ต1องติดตามเพ่ิมจนกว#าจะได1ครบ
ข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไว1ตามแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
  ๒.๔ การวิเคราะห4ข1อมูล เป�นการวิเคราะห4ตามวัตถุประสงค4ของการติดตามท่ีกําหนดไว1 แต#ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว1 โดยอาจใช1วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช#น การแจงนับ ค#าร1อยละ ค#าเฉลี่ย           
ค#าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เป�นต1น หรืออาจใช1การวิเคราะห4แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท4 (Gantt Chart) หรืออาจใช1หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลส#องดาว 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท1องถ่ินเป�นการรายงานให1ผู1เก่ียวข1องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีกําหนดไว1ตามแผนพัฒนาท1องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได1ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลส#องดาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป�นรายงาน
เชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด1วยก็ได1 ความเป�นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค4และประโยชน4ท่ีคาด
ว#าจะได1รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส#วนท่ี ๒  และส#วนท่ี ๓  
  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาว ต#อนายกเทศมนตรีตําบล
เพ่ือให1นายกเทศมนตรีตําบลเสนอต#อสภาเทศบาลตําบล และคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาล      
ตําบลส#องดาว โดยอย#างน1อยปYละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปY 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให1เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก1ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาว หรือผู1เก่ียวข1องหรือผู1มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝ^ายต#าง ๆ ได1รับรายงานสรุปแล1วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก1ไขปHญหาท่ีได1จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได1ตามความเหมาะสมต#อนายกเทศมนตรี 
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  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาวมีอํานาจหน1าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อนายกเทศมนตรี เพ่ือให1
นายกเทศมนตรีเสนอต#อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาว โดยอย#างน1อยปYละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปY 
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป�นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ4หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาวใช1ในการเก็บข1อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช1
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินได1คิดสร1างไว1เพ่ือใช1ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช#น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส#วนประมาณค#า และวิธีการ เป�นต1น และหรือโดยการ
สร1างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินได1แก# แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ4  (Interview) และแบบสังเกตการณ4  (Observation) เป�นต1น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจ
หน1าท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลส#องดาวรวมถึงผู1มีส#วนได1เสียในท1องถ่ินรวมท้ังเกณฑ4มาตรฐาน แบบต#าง ๆ  ท่ีได1
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใช1เพ่ือปรับปรุงแก1ไขแล1ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท1องถ่ินไปใช1ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข1อมูล วิเคราะห4ข1อมูล สรุปข1อมูลท่ี
เป�นจริงต#อไป  

  ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของ เทศบาลตําบลส#องดาว กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของ เทศบาลตําบล
ส#องดาว อย#างน1อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ#านมา
ทุกครั้ง 
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อ
นายกเทศมนตรีภายในกําหนดเวลา เพ่ือให1นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาล/คณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ิน  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหน 
  ๑.๒ ความสอดคล1อง (Relevance) เป�นความสอดคล1องของยุทธศาสตร4 แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได1กําหนดข้ึนมีความสอดคล1องและนําไปกําหนดเป�นวิสัยทัศน4ของเทศบาลตําบลส#องดาว 
  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด1วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ4 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู#
จริงในเทศบาลตําบลส#องดาวมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก1าวหน1า (Progress) กรอบของความก1าวหน1าแผนงาน โครงการต#าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป�นโครงการในรอบ ๔ ปY วัดได1จากช#องปYงบประมาณและท่ีผ#านมา โครงการท่ีต#อเนื่องจาก
ปYงบประมาณท่ีผ#านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป�นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ4กันระหว#าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได1รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช1ไปในการพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว ซ่ึงสามารถวัด
ได1ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เป�นต1น 
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  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป�นผลท่ีได1จากประสิทธิภาพทําให1เกิดผลลัพธ4และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได1ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได1เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป�น
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป�นต1น 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะห4สภาพแวดล1อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป�นท่ีจะต1อง
วิเคราะห4สภาพแวดล1อมของเทศบาลตําบลส#องดาว ท้ังในระดับหมู#บ1านและระดับตําบล และอาจรวมถึง อําเภอ
ส#องดาวและจังหวัดสกลนครด1วย เพราะว#ามีความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4ในเชิงการพัฒนาท1องถ่ินแบบองค4รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  

  ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว กําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค4ประกอบใหญ# ๆ ท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู1เข1าร#วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต#าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปJาหมายเพ่ือมุ#งตอบปHญหาการติดตามและประเมินผลได1อย#างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได1 
    ๒) การสํารวจ (survey) เป�นการรวบรวมข1อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู1รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว1แล1ว หรืออาจเป�นข1อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต1องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู1มี
ส#วนเก่ียวข1อง เจ1าหน1าท่ี บุคลากรของเทศบาลตําบลส#องดาว ข1อมูลท่ีมีอยู#ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต1องการ ซ่ึงศึกษาได1โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได1 

  ๓. กําหนดเครื่องมือท่ีใช*ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว กําหนด
เครื่องมือท่ีใช1ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต#าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช1
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป�นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท1องถ่ิน เช#น การทดสอบ
และการวัดโครงการโครงการก#อสร1างถนน คสล.ประชาอโศก ๔๔๗,๐๐๐.-บาท (จะใช1การทดสอบและการวัด
อย#างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต4 (จะใช1การทดสอบและการวัดอย#างไร)โครงการพัฒนาแหล#ง
เรียนรู1และภูมิปHญญาท1องถ่ิน (จะใช1การทดสอบและการวัดอย#างไร) เป�นต1น 
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  ๓.๒ การสัมภาษณ4 (Interviews) อาจเป�นการสัมภาษณ4เด่ียว หรือกลุ#มก็ได1 การสัมภาษณ4เป�น
การยืนยันว#า ผู1มีส#วนเก่ียวข1อง ผู1ได1รับผลกระทบมีความเก่ียวข1องและได1รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ4ถูกแบ#งออกเป�น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ4แบบเป�นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใช1แบบสัมภาษณ4แบบมีโครงสร1าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ4 และ
การสัมภาษณ4แบบไม#เป�นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล1าย ๆ กับการพูดสนทนาอย#างไม#มีพิธีรีตอง          
ไม#เคร#งครัดในข้ันตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลส#องดาวใช1การสังเกตเพ่ือเฝJาดูว#ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท1องถ่ินของเทศบาลตําบลส#องดาว มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต  
   (๑ )  การสั ง เกตแบบมีส# วนร# วม  (Participant observation)  เป� นวิ ธี ก ารสั ง เกต ท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข1าไปใช1ชีวิตร#วมกับประชาชาชนในหมู#บ1านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร#วมกัน  
   (๒) การสังเกตแบบไม#มีส#วนร#วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป�นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร1าง และความสัมพันธ4ของผู1มีส#วนได1
เสียในเทศบาลตําบลส#องดาว 
     ๓.๔  การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู1  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป�น ความต1องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลส#องดาวคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาว จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว1
เป�นหลักฐาน 
   ๓.๕  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร4และโครงการมีความ
จําเป�นอย#างยิ่งท่ีจะต1องใช1เอกสาร ซ่ึงเป�นเอกสารท่ีเก่ียวข1องกับยุทธศาสตร4การพัฒนา ปHญหาความต1องการของ
ประชาชนในท1องถ่ิน สาเหตุของปHญหา แนวทางการแก1ไขปHญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปJาประสงค4 
ค#าเปJาหมาย กลยุทธ4 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน4ของเทศบาลตําบลส#องดาว 
 
๕. ประโยชน2ของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน4ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช1แก1ไขปHญหาต#าง ๆ ระหว#างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช1สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินในอนาคต ประโยชน4ต#าง ๆ แยกเป�น
หัวข1อได1 ดังนี้ 
  ๑. ได1ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ4ต#าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําให1วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  ๒. ได1ทราบถึงข1อดี ข1อเสีย ข1อบกพร#องต#าง ๆ ตลอดจนปHจจัยท่ีทําให1แผนพัฒนาท1องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถ่ินมีปHญหา ทําให1สามารถแก1ไขได1ทุกจุด ตรงเปJาหมายอย#างทันท#วงที ท้ังใน
ปHจจุบันและอนาคต 
  ๓. ช#วยให1การใช1ทรัพยากรต#าง ๆ เกิดความประหยัด คุ1มค#าไม#เสียประโยชน4 ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท1องถ่ิน 
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  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห4ข1อมูลต#าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต1องการ สภาพปHญหาต#าง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเป�นโครงการเพ่ือพัฒนาท1องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข1อมูลท่ีเป�นจริง ทําให1ได1รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู1มีส#วนได1เสีย หน#วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค4กรต#าง ๆ 
  ๕. กระตุ1นให1ผู1ปฏิบัติงานและผู1เก่ียวข1องกับการพัฒนาท1องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต#อหน1าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร1นในการแก1ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข1อมูลให1เป�นปHจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู1บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลส#องดาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได1อย#างถูกต1อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท1องถ่ินให1
สอดคล1องกับสภาพความเป�นจริงและตามอํานาจหน1าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต#าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก1ไขและปJองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได1  
  ๗. ทําให1ภารกิจต#าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลส#องดาวแต#ละคน แต#ละสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ 
มีความสอดคล1องกัน ประสานการทํางานให1เป�นองค4รวมของหน#วยงาน ทําให1เปJาหมายของเทศบาลตําบลส#องดาว
เกิดความสําเร็จตามเปJาหมายหลัก มีความสอดคล1องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให1เป�นไปและตรงตามวัตถุประสงค4ของโครงการ 
กิจกรรม งานต#าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได1รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลส#องดาว 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส�วนท่ี ๒  
การติดตามและประเมินผล 
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๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   รอบเดือน เม.ย. ๒๕๖๔        
(ระหว3างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)      
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร4  
 ๒.๑.๑ ความสัมพันธ4ระหว#างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

แผนยุทธศาสตร2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ไทยแลนด4 ๔.๐ เป�นวิสัยทัศน4เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย หรือโมเดล

การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต1การนําของพลเอกประยุทธ4  จันทร4โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน1า
คณะรักษาความสงบแห#งชาติ (คสช.) ท่ีเข1ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน4ท่ีว#า ม่ันคง ม่ังค่ังและยังยืน ท่ีมี
ภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด1านต#างๆ เพ่ือปรับแก1 จัดระบบ ปรับทิศทางและสร1างหนทาง
พัฒนาประเทศให1เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม#ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็วใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได1 

โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด*วย กลไกขับเคล่ือน (Engines of Growth) ดังนี้ 
๑. Productive Growth Engine เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู# High Income  

Country ท่ีขับเคลื่อนด1วยนวัตกรรมปHญญา เทคโนโลยี และความคิดสร1างสรรค4 โดยการสร1างเครือข#ายความ
ร#วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม#และการสร1างคลัสเตอร4ทางด1านเทคโนโลยี การพัฒนา
ขีดความสามารถด1านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด1วยนวัตกรรม รวมถึงการบ#มเพาะ
ธุรกิจด1านเทคโนโลยี เป�นต1น  Productive Growth Engine เป�นการตอบโจทย4ความพยายามในการก1าวข1าม 
"กับดักประเทศรายได1ปานกลาง” ท่ีเรากําลังเผชิญอยู# 

๒. Inclusive Growth Engine เพ่ือให1ประชาชนได1รับประโยชน4และเป�นการกระจาย 
รายได1 โอกาส และความม่ันคงท่ีเกิดข้ึน โดยสร1างคลัสเตอร4เศรษฐกิจระดับกลุ#มจังหวัด จังหวัดการพัฒนา
เศรษฐกิจและระดับฐานรากในชุมชน การส#งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย4ประเด็นปHญหาและความ
ท1าทายทางสังคมในมิติต#างๆ การส#งเสริมและสนับสนุนให1วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อมเข1มแข็งและ
สามารถแข#งขันได1ในเวทีโลก การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร1างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให1ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ#ายภาษีให1แก#ผู1ท่ีมีรายได1ตํ่ากว#าเกณฑ4ท่ี
กําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เป�นต1น  Inclusive Growth Engine เป�นการตอบโจทย4
ความพยายามในการก1าวข1าม "กับดักความเหลื่อมล้ํา” ท่ีเกิดข้ึนในปHจจุบัน 

๓. Green Growth Engine การสร1างความม่ังค่ังของประเทศไทยในอนาคต จะต1อง 
คํานึงถึงการพัฒนาและใช1เทคโนโลยีท่ีเป�นมิตรต#อสิ่งแวดล1อม โดยการมุ#งเน1นการใช1พลังงานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความได1เปรียบเรื่องต1นทุน (Cost Advantage) เป�นหลัก มาสู#การคํานึงถึงประโยชน4
ท่ีได1จากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยู#ท่ีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตให1ส#งผลกระทบต#อสิ่งแวดล1อมน1อยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชน4กับประเทศและประชาคมโลกด1วยในเวลา
เดียวกัน Green Growth Engine เป�นการตอบโจทย4การหลุดออกจาก "กับดักความไม#สมดุลของการพัฒนา” 
(ระหว#างคนกับสภาพแวดล1อม) ท่ีกําลังเผชิญอยู# ณ ขณะนี้ 



 

 
-๑๑- 

 ประเทศไทย ๔.๐ จึงเปKนการเปล่ียนผ3านท้ังระบบใน ๔ องคLประกอบสําคัญ คือ 

 ๑. “ประเทศไทย ๑.๐” เน*นการเกษตรเปKนหลัก เช#น ผลติและขาย พืชไร# พืชสวน หมู หมา กา ไก# 
เป�นต1น  

๒. “ประเทศไทย ๒.๐ เน*นอุตสาหกรรมแต3เปKนอุตสาหกรรมเบา เช#น การผลิตและขาย 
รองเท1า  เครื่องหนัง เครื่องด่ืม  เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป�า เครื่องนุ#งห#ม เป�นต1น 

๓. ปHจจุบัน (๒๕๕๙) จัดอยู#ในยุคท่ีสาม ขอเรียกว#า ”ประเทศไทย ๓.๐”  เปKนอุตสาหกรรมหนักและ 
การส3งออก เช#น การผลิตและขาย ส#งออกเหล็กกล1า รถยนต4 กลั่นนํามัน แยกก�าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต4 เป�นต1น 

๔. ”ประเทศไทย ๔.๐” ให*เปKนเศรษฐกิจใหม3 (New Engines of Growth) มีรายได1สูง โดย 
วางเปJาหมายให1เกิดภายใน ๕-๖ ปYนี้  คล1าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ี
พัฒนา เช#น สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “ Made 
in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต1ท่ีวางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy” 
 

๒. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ2 จันทร2โอชา 
ประกอบด�วยนโยบาย ๑๑ ด�าน ดังนี้ 

๑) การปกปYองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 
๒) การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต�างประเทศ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร�างโอกาสเข�าถึงบริการของรัฐ 
๔) การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗) การส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�

ประโยชน�อย�างยั่งยืน 
๑๐) การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปYองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๓. ค�านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรEางสรรค2ประเทศไทยใหEเขEมแข็ง 
มีท้ังหมด ๑๒ ประการ ดังนี้ 

๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ซ่ึงเป@นสถาบันหลักของชาติในปBจจุบัน 
๒) ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม 
๓) กตัญ]ู ต�อพ�อแม� ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย� 
 
 

 



 

-๑๒- 
๔) ใฝ_หาความรู� หม่ันศึกษา เล�าเรียน ทางตรงและทางอ�อม 
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต�อผู�อ่ืน เผื่อแผ�และแบ�งปBน 
๗) เข�าใจ เรียนรู� การเป@นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป@นประมุขท่ีถูกต�อง 
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ� 
๙) มีสติ รู�ตัว รู�คิด รู�ทํา รู�ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
๑๐) รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัวรู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเป@น มีไว�พอกินพอใช� ถ�าเหลือก็แจกจ�าย จําหน�าย และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพร�อมโดยภูมิคุ�มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝ_ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลังต�อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน�ของส�วนรวม และต�อชาติ มากกว�าผลประโยชน�ของตนเอง 

๔. แผนการบริหารราชการแผ�นดิน 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู�การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แบบมีส�วนร�วมของประชาชน เพ่ือเป?ดโอกาสให�ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ�สิทธิของตนได�
เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังจะมุ�งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร�างความโปร�งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ
แผ�นดินและการให�บริการประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือสร�างความเป@นธรรมในสังคมและเอ้ือต�อการพัฒนาประเทศท้ัง
ในปBจจุบันและอนาคต ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑ นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปAแรก 
นโยบายท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ 
นโยบายท่ี ๓ เศรษฐกิจ 
นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายท่ี ๕ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
นโยบายท่ี ๖ วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายท่ี ๗ การต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
นโยบายท่ี ๘ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

๕. ยุทธศาสตร2ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน�า 

ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพ่ือร�วมกันวางยุทธศาสตร� วิสัยทัศน� เปYาหมายและแนวทางในการทํางานร�วมกันในปAงบ ๒๕๕๖ และ
เป@นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปA ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางาน 
ท่ีผ�านมา ซ่ึงเดิมประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร� ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังได�มีการบูร
ณาการ ร�วมกับยุทธศาสตร�การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข�าสู�ประชา อาเซียน ปA ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห�องประชุม ๕๐๑ 
 
 
 
 



 

-๑๓- 
ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร�อมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม
ประกอบด�วย ๘ ยุทธศาสตร� โดยหลังจากการบูรณาการเป@นยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร� ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป@นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน2 :“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีสุขและเป@นธรรม” 
หลักการของยุทธศาสตร2 :“ต�อยอดรายได�จากฐานเดิม สร�างรายได�จากโอกาสใหม� สมดุล และการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน” 

วัตถุประสงค2 :  
๑. รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม� 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว�าปBจจุบัน) 
๓. ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส�) 

เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร2 :  
๑. การเพ่ิมรายได�จากฐานเดิม 
๒. การสร�างรายได�จากโอกาสใหม� 
๓. การลดรายจ�าย 
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข�งขัน 

ยุทธศาสตร2 : ประกอบดEวย ๔ ยุทธศาสตร2 ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ 

ยุทธศาสตร2ท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจากประเทศรายได� 
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย ๙ ประเด็นหลัก  
๓๓ แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร2ท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด�วย ๘ ประเด็นหลัก  
                     ๒๐  แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร2ท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเป@นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย ๕ ประเด็นหลัก 
๑๑ แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร2ท่ี ๔ : การสร�างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด�วย  
๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

๖. ยุทธศาสตร2การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

๖.๑ ยุทธศาสตร2การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทางการพัฒนาได�แก� การพัฒนากระบวนการผลิตสินค�าเกษตรให�ปลอดภัยได� 
มาตรฐาน การพัฒนาเกษตรกรและองค�กรให�มีความเข�มแข็ง การพัฒนาเพ่ิมมูลค�าสินค�าเพ่ือสร�างความเข�มแข็ง
ด�านการตลาดสินค�าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข�าย การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 



 

-๑๔- 

๖.๒ ยุทธศาสตร2การพัฒนาการคEา การลงทุนและการท�องเท่ียว  
แนวทางการพัฒนา ได�แก�การพัฒนาส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปBญญา 

ท�องถ่ิน สู�เศรษฐกิจสร�างสรรค�การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนด�านการท�องเท่ียว การพัฒนาสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนและส�งเสริมอาชีพ 

๖.๓ ยุทธศาสตร2ดEานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2เพ่ือสรEางศักยภาพในการแข�งขัน 
แนวทางการพัฒนาได�แก� การพัฒนาส�งเสริมให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� การพัฒนา 

จัดระบบการศึกษาให�ท่ัวถึงการพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการให�บริการสุขภาพอย�างท่ัวถึง 

๖.๔ ยุทธศาสตร2ดEานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลEอมแบบบูรณาการอย�างสมดุล
และย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา ได�แก�การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ�และฟqrนฟูแหล�งทรัพยากรธรรมชาติอย�าง
ยั่งยืน การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีดี 

๖.๕ ยุทธศาสตร2ดEานการพัฒนาการบริหารกิจการบEานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา ได�แก�การพัฒนาปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาปYองกันและบรรเทา   สา
ธารณภัย รักษาความสงบเรียบร�อย การพัฒนาองค�กรและบุคลากร การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
เสริมสร�างความรู�รักสามัคคีและเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ 

๗. ยุทธศาสตร2การพัฒนาจังหวัด 
ผู�ว�าราชการจังหวัดสกลนครได�กําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักการทํางาน “สกลนคร” 
คือ 
  ส : สถาบันพระมหากษัตริย2 สามธรรม และสามดํามหัศจรรย2 
  ก : เกษตร  
  ล : ลงทุนและการคEา 
  น : เมืองน�าอยู� 
  ค : คน หมู�บEาน/ชุมชน 
  ร : ร�วมมือทํางาน 
 โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร ท่ีสําคัญ ๓ แนวทาง ได�แก� 
  ๑. ยกระดับมาตรฐานการท�องเท่ียวจังหวัดสกลนครให�มีชื่อเสียง 
  ๒. ส�งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และสินค�า OTOP 
  ๓. ส�งเสริมสนับสนุนการค�าการลงทุน  

 ความตEองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร 

  จังหวัดสกลนคร ได�มีคําสั่งท่ี ๒๖๑๗ / ๒๕๕๙ แต�งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจําปAของจังหวัดสกลนคร เพ่ือทําหน�าท่ีการรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานแต�ละด�านและ
วิเคราะห�ข�อมูล พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกแผนงาน/โครงการของแต�ละส�วนราชการ เพ่ือใช�ในการจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปA และแผนปฏิบัติราชการประจําปA ของจังหวัดสกลนคร 
 
 
 



 

-๑๕- 
  ข�อมูลความต�องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในท�องถ่ินจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสําคัญได�ดังต�อไปนี้ 

 ดEานโครงสรEางพ้ืนฐาน 

  ๑) การบริหารจัดการน้ําอย�างเป@นระบบ ท้ังแหล�งน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
  ๒) การบริหารจัดการระบบน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํา 
  ๓) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมู�บ�าน ให�ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
  ๔) การขยายเขตการติดต้ังไฟฟYาสาธารณะให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  ๕) การปรับปรุง ซ�อมแซม ขยายเส�นทางคมนาคมทางบกให�ได�มาตรฐาน และครอบคลุมทุก
เส�นทาง 
  ๖) การพัฒนาเส�นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู�การค�าและการลงทุนในอนุภูมิภาค 
  ๗) การขยายเขตโทรศัพท�สาธารณะให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  ๘) การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพ่ือปYองกันการท�วมขังของน้ําในฤดูฝน 

 ดEานเศรษฐกิจ 

                 ๑) การให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ ด�านเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การค�าและ 
การลงทุน 

           ๒) การส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มอาชีพ กลุ�มสหกรณ� ศูนย�รวมสินค�าการเกษตรและสินค�าแปรรูป 
           ๓) การจัดต้ังตลาดกลางการเกษตรและผลิตภัณฑ� ผ�าไหม ผ�าคราม คุณภาพ  
           ๔) การจัดต้ังศูนย�รวมสินค�าการเกษตรและสินค�าแปรรูป 
           ๕) การขยายช�องทางการตลาด พร�อมท้ังประชาสัมพันธ�สินค�าท�องถ่ินให�เป@นท่ีรู�จักอย�าง 
แพร�หลาย 
           ๖) การจัดหาแหล�งเงินทุน หรือจัดต้ังกองทุนกู�ยืมสําหรับการประกอบอาชีพ 
           ๗) การพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีมีอุดมสมบูรณ�เหมาะสมในการเพาะปลูก 
             ๘) การปรับโครงสร�างการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดินให�เหมาะสมกับการปลูกพืช 
แต�ละชนิด 
           ๙) การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
           ๑๐) การควบคุมราคาปBจจัยการผลิต เช�น เครื่องมือเกษตร อุปกรณ�เกษตร ค�าแรงงาน 
           ๑๑) การส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได� ลดรายจ�าย 
           ๑๒) การส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� การปรับปรุงคุณภาพพันธุ�พืช พันธุ�สัตว�ให�มีคุณภาพ 
           ๑๓) การส�งเสริมกลุ�มทอผ�าย�อมคราม 
           ๑๔) การกําหนดค�าแรงงานข้ันตํ่าให�สอดคล�องกับค�าครองชีพในปBจจุบัน 

 ดEานการศึกษา 

  ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสู�การบริหารการพัฒนาและการแก�ไข
ปBญหาเชิงพ้ืนท่ี 
  ๒) การพัฒนาด�านการศึกษาท่ีสอดคล�องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
  ๓) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนและรองรับการ
ก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
  ๔) การพัฒนาทักษะฝAมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต�องการของ
ตลาดแรงงาน 
  ๕) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
  ๖) การส�งเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในฝBนและส�งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
  ๗) การส�งเสริมการเรียนรู�ภูมิปBญญาท�องถ่ิน และจากปราชญ�ชาวบ�าน 

 ดEานศาสนา และวัฒนธรรม 

  ๑) การบํารุง ส�งเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปBญญาท�องถ่ิน 
  ๒) การรณรงค�ให�พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธํารงไว�ซ่ึงศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 
  ๓) การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวทางพุทธธรรม และการเรียนรู�เชิงธรรมะ 

 ดEานสาธารณสุข 
๑) การส�งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมเพ่ือ

การดูแลตัวเองในเบ้ืองต�น 
  ๒) การขยายจุดให�บริการด�านสุขภาพ ศูนย�สุขภาพชุมชนให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  ๓) การส�งเสริมหมู�บ�านปลอดเหล�าและการพนันในงานศพ 
  ๔) การส�งเสริมและรณรงค�ปYองกันและแก�ไขปBญหาโรคติดต�อ 
  ๕)การเพ่ิมอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนท่ี 

 ดEานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลEอม 
  ๑) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๒) การตรวจสอบและควบคุม มิให�ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ และตัดไม�ทําลายป_า 
  ๓) การส�งเสริมการปลูกป_า และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�ให�พ้ืนท่ีป_าชุมชน 
  ๔) การสร�างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพ่ือเป@นสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจของประชาชน 
  ๕) การจัดหาท่ีท้ิงขยะเพ่ือนําไปกําจัดอย�างถูกสุขลักษณะ 
  ๖) การปYองกันแก�ไขปBญหาอุทกภัยอย�างยั่งยืน 
  ๗) การรณรงค�สร�างจิตสํานึกให�ประชาชนถึงพิษภัยจากการใช�สารเคมี 
  ๘) การขยายพ้ืนท่ีป_าชุมชนท่ีใช�ประโยชน�ร�วมกันให�กว�างข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 ดEานการบริหาร และความม่ันคง 
๑) การให�ความรู�เก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
๒) การปYองกัน และปราบปรามยาเสพติดท่ีเฉียบขาด เพ่ือให�ผู�ท่ีกระทําความผิดเกิดความ 
เกรงกลัว 
๓) การประชุมประชาคมหมู�บ�าน ตําบล ให�ความรู�แก�ประชาชนเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 

และการมีส�วนร�วมทางการเมือง 
๔) การให�ความรู�แก�บุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือเป@นการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน และการให�บริการแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 
 
 



 

-๑๗- 
๕) การบังคับใช�กฎหมาย ควรเป@นไปด�วยความเท่ียงตรง เป@นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ 
๖) การสร�างจิตสํานึก เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ส�งเสริมให�คนทําดี คิดดี ในทุกหน�วยงาน 
ทุกระดับ 
๗) การให�ภาครัฐแก�ไขปBญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
๘) การปYองกันและปราบปรามปBญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๙) การรักษาความสงบเรียบร�อยในชุมชน 
๑๐) การขยายติดต้ังกล�องวงจรป?ด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน 

  ๑๑) การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและอํานวยความเป@นธรรมแก�ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร2จังหวัดสกลนคร (Strategic Issues) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร2 

ช่ือประเด็นยุทธศาสตร2 

๑ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ การพัฒนาการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบ บูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

  
๑.๔  ยุทธศาสตร2การพัฒนาขององค2กรปกครองส�วนทEองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

๑. ยุทธศาสตร�ด�าน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร�ด�าน ยุทธศาสตร�การพัฒนาการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียว 
๓. ยุทธศาสตร�ด�าน ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
๔. ยุทธศาสตร�ด�าน ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบ 

บูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร�ด�าน ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๒.  ยุทธศาสตร2ของเทศบาลตําบลส�องดาว 
 ๒.๑  วิสัยทัศน2 

  “อยู�ส�องดาว รักส�องดาว พัฒนาส�องดาว ก�าวสู� AEC “ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๘- 
 ๒.๒  ยุทธศาสตรL 

  ยุทธศาสตร2การพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาว 
๑.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  การพัฒนาการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียว 
๓.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
๔.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบ บูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน 

บูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๒.๓  เปVาประสงค2 
 เปYาประสงค�การพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาว 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๒. เทศบาลเป@นเมืองน�าอยู�น�าเท่ียวโดยประชาชนร�วมกันอนุรักษ� ฟqrนฟู และเผยแพร� 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาท�องถ่ิน 
๓. ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ได�รับการศึกษาอย�างหลากหลายและเท�าเทียมกัน รวมท้ังได�รับ 

สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห�จากเทศบาลอย�างท่ัวถึง เท�าเทียม และเป@นธรรม 
๔. เทศบาลตําบลส�องดาวมีสิ่งแวดล�อมท่ีดี สวยงามเหมาะกับการอยู�อาศัยของประชาชน 

ในท�องถ่ิน 
๕. ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานเหมาะกับการอยู�อาศัยของประชาชนในท�องถ่ิน 
๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
๗. ผู�บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ�างได�รับการฝyกอบรมตามหลักสูตร 
๘. เทศบาลตําบลส�องดาวมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส สร�างความ 

ประทับใจให�แก�ประชาชน 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนได�รับการส�งเสริมการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและการเกษตรอินทรีย� 
   ๒)  ร�อยละของความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดกิจกรรมประเพณีท�องถ่ิน 
   ๓)  จํานวนครัวเรือนท่ีผ�านเกณฑ� จปฐ. 
   ๔) ร�อยละของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลส�องดาวท่ีผ�านเกณฑ�การประเมิน
มาตรฐาน 
   ๕) ร�อยละความพึงพอใจของประชาชนต�อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� 
   ๖) ทรัพยากรธรรมชาติ แหล�งน้ํา ตลอดจน ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คงความอุดมสมบูรณ� 
และร�อยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได�รับการกําจัด 
   ๗)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   ๘)  จํานวนพ้ืนท่ีในการเกิดอาชญากรรมลดลง  
   ๙)  จํานวนค�าความเสียหายท่ีเกิดอัคคีภัยลดลง 
   ๑๐) จํานวนร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเข�ารับการฝyกอบรมบุคลากรในเทศบาล 
 
 
 
 



 

-๑๙- 
   ๑๑) ค�าเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   ๑๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ๒.๕  ค�าเปVาหมาย 

เปYาหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาว 
๑. เพ่ือจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให�เพียงพอกับความต�องการของประชาชน 
๒. เพ่ือสร�างรายได�และสร�างอาชีพให�กับประชาชน 
๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให�ทุกคน ได�รับโอกาสในการศึกษาการบริหาร 

สังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพท้ังร�างกาย จิตใจ สติปBญญา และทักษะในการประกอบอาชีพ
อย�างถ�วนหน�าและเท�าเทียมกัน 

๔. เพ่ือให�เกิดการบริการการจัดการท่ีดีในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลส�องดาว  
ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนเพ่ือส�งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาท�องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินสืบต�อเนื่องไปยังคนรุ�นหลัง 

๕. เพ่ือบําบัดทุกข� บํารุงสุขของประชาชน และส�งเสริมสนับสนุนการปรกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย การปกครองท�องถ่ินการเมืองท่ีโปร�งใสและองค�กรชุมชนท่ีเข�มแข็งสนับสนุนการดําเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อํานวยความยุติธรรมให�ความรู�ทางกฎหมายเบ้ืองต�นแก�ประชาชนและ
คุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๖. เพ่ือสร�างสรรค�ให�เทศบาลตําบลส�องดาวเป@นเมืองน�าอยู� 

๒.๖  ภารกิจ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร�างแหล�งน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก�ไขปBญหาน้ําท�วมและน้ําแล�ง 
๒)  ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให�เป@นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให�เป@นผู�มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ� พืชและเมล็ดพันธุ� พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส�งเสริมให�เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ�พืชใหม�ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร�วมมือและให�ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

๕)  ลดต�นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให�มีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให�ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส�งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค�าทางการเกษตรและเพ่ิมช�องทางตลาด 
๗)  ส�งเสริมประชาชนในท�องถ่ินให�มีการเลี้ยงสัตว�เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือ 

จําหน�วยและเพ่ือการอนุรักษ� 
๘)  ส�งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู�นําชุมชน  คณะกรรมการหมู�บ�านและชุมชนให� 

เข�มแข็ง 
๙)  ส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 



 

-๒๐- 
๑๐)  ส�งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  

ผู�ด�อยโอกาส  ประชาชน และคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท�องถ่ิน   
๑๒)  ปYองกันและแก�ไขปBญหาการเสพ  การผลิตและการจําหน�ายยาเสพติดในทุก 

ระดับ 
๑๓)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือให�บริการประชาชน และรับทราบปBญหา  อุปสรรค และความ

ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.) 
๑๕)  ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให�มีสุขภาพแข็งแรง โดยให�การ

เรียนรู�การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปYองกันโรค การใช�ยาอย�างถูกต�อง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน�และการเข�ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย� 

๑๖)  ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�สอดคล�องกับความ
จําเป@นและความต�องการของประชาชน 

๑๗)  ก�อสร�าง ปรับปรุงเส�นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึง 
๑๘)  พัฒนาฟqrนฟูและส�งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท�องถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษ�สืบสานต�อและเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเท่ียว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงาน ให�รองรับการปฏิบัติภารกิจหน�าท่ี  ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอย�างมีประสิทธิภาพ 
๒๐)  นําระบบสารสนเทศมาใช�ในการบริหารงานภายในองค�กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให�ได�รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู� เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให�เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ร�วมกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน สร�างประโยชน�สูงสุด แก�ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๒๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๒๔)  ส�งเสริม  สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ  หน�วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค�กร

ท่ีเก่ียวข�องในการเตรียมความพร�อมในการปYองกันภัย และการช�วยเหลือผู�ประสบภัย 
๒๕)  ส�งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล�องวงจรป?ดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ 

โดยสร�างความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
๒๖)  สนับสนุนการฝyกอบรมจัดต้ังและอบรมฟqrนฟูตํารวจบ�านและอาสาสมัครปYองกันภัยฝ_าย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๒๗)  พัฒนาฟqrนฟูและอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม แหล�งน้ํา ลุ�มน้ําลําคลองและ 

ป_าไม�ให�มีความอุดมสมบูรณ� 
๒๘) รณรงค�สร�างจิตสํานึกเพ่ือปYองกันและแก�ไขปBญหามลพิษและปBญหาสิ่งแวดล�อม 

ของชุมชนท�องถ่ินทุกระดับ   
 
 
 
 



 

-๒๑- 
๒๙)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร2 
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางาน

ทางการเกษตร การบริหารจัดการแหล�งน้ําและป_าไม� การชลประทานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
๒. การพัฒนาการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียว ดําเนินการให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

๓.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย�างท่ัวถึงรวมท้ังปลูกฝBงและ 
ส�งเสริมให�ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสร�างความตระหนัก และอนุรักษ�คุณค�าวัฒนธรรม 

๓.๒ ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ�วนหน�า 
๓.๓ ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน รวมท้ังปYองกันและ  

แก�ไข ปBญหายาเสพติด 
๓.๔ ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีการนันทนาการอย�างมีคุณภาพและเพียงพอ 

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย�างสมดุลและยั่งยืน จัดการด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕. การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย�างต�อเนื่อง 
๕.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนให�เกิดความร�วมมือระหว�างประชาชน หน�วยงานภาครัฐ  

เอกชนและอ่ืน ๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ�งหมายการพัฒนา 
๕.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
๕.๔ ดําเนินการเพ่ือปรับปรุง และขยายโครงข�ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให� 

เพียงพอกับความต�องการของประชาชน 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส3วนท่ี ๓ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบการประเมินตนเอง 

(Self-assessment Model) 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาว ได�กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ� สิ่งท่ีใช�เป@นสื่อสําหรับการติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน ข�อมูล
ดังกล�าวเป@นได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ และข�อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป@นและสําคัญในการนํามาหาค�าและผล
ของประโยชน�ท่ีได�รับจากแผนพัฒนา เป@นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบการประเมินตนเอง แบบ
รายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห�ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของ
ท�องถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส�องดาว ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชEแบบการติดตามและประเมินผลแบบ
การประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ดังนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๒- 

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ขององค2กรปกครองส�วนทEองถ่ิน 

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เป@นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�
แล�ว 

ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลส�องดาว 

ประเด็นการพัฒนา 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม�มีการ

ดําเนินการ 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล √  
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล √  
๑.๓ มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ √  
๑.๔ มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล √  
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล √  
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร� 
การพัฒนา 

√  

๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑ มีการรวมรวมข�อมูลและปBญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข�อมูล √  
๒.๒ มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน √  
๒.๓ มีการวิเคราะห�ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาเทศบาล 

√  

๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล�องกับ 
ศักยภาพของท�องถ่ิน 

√  

๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล�องกับ 
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

√  

๒.๖ มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน √  
๒.๗ มีการกําหนดเปYาหมายการพัฒนาเทศบาล √  
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา √  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา √  
๒.๑๑ มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร� √  
๒.๑๒ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� √  

 
 
 



 

-๒๓- 
๑.๒ โครงการพัฒนาทEองถ่ิน           
แผนพัฒนาทEองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  (เฉพาะป� พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตรL แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

การเกษตร ๒๒ ๑,๒๗๓,๐๐๐.- - - 

๒. การพัฒนาการค1าการลงทนุและการท#องเที่ยว แผนงานสร1างความ
เข1มแข็ง 

๖ ๑๗๕,๐๐๐.- - - 

 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

๔ ๔๑๐,๐๐๐.- - - 

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4เพ่ือสร1างศักยภาพในการแข#งขัน แผนงานการศึกษา ๕๕ ๘,๓๐๑,๐๐๐.- ๓ ๒,๕๙๐,๐๑๒.๙๘ 

 แผนงานสาธารณสุข ๒๑ ๙,๖๗๙,๐๐๐.- - - 
 แผนงานงบกลาง ๔ ๑๔,๔๒๐,๐๐๐.- ๓ ๓,๔๓๗,๐๐๐.- 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมแบบบูรณาการอย#าง 
สมดุลและย่ังยืน 

แผนงานเคหะชุมชน ๕ ๑,๒๑๐,๐๐๐.- ๑ ๑,๐๐๗,๐๗๔.- 

๕. การบริการกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

๒๑ 
๕๐ 

 

๓,๗๐๕,๐๐๐.- 
๑๙,๐๑๓,๐๐๐.- 

๓ 
๗ 

๑๙๗,๗๒๙.- 
๑,๙๕๗,๐๐๐.- 

รวม ๑๘๘ ๕๘,๑๘๖,๐๐๐.- ๑๗ ๑๔,๓๘๙,๐๐๕.๐๙ 



 

-๒๔- 
๑.๓ ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดEรับ และการเบิกจ�ายงบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว�างเดือน                
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เป@นโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีไดEดําเนินการจริง 

  ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 
 

เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4
เพ่ือสร1างศักยภาพในการ
แข#งขัน 

แผนงาน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กบ1านหนองแซง 

เพ่ือให�เด็กก�อนวัยเรยีนมี
อาหารกลางวันทาน 
 

๑๘๖,๐๐๐.- เพ่ือให�เด็กทุกคนได�ทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได1รับประทานอาหาร
ครบทุกคนร1อยละ ๑๐๐ 

  โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาลส#องดาว 

เพ่ือให�เด็กก�อนวัยเรยีนมี
อาหารกลางวันทาน 
 

๔๕๓,๐๐๐.- เพ่ือให�เด็กทุกคนได�ทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได1รับประทานอาหาร
ครบทุกคนร1อยละ ๑๐๐ 

  โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน 

เกิดการเรียนรู�อย�าง
หลากหลาย 

๓๒,๔๖๕.- เกิดการเรียนรู�อย�าง
หลากหลาย 

ศักยภาพของนักเรียนมีการ
พัฒนาข้ึนไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๕ 
ต#อปY 

  โครงการค�าใช�จ�ายในการ
รณรงค�ปYองกันยาเสพติด 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
ร�อยละ ๗๐ 

๒๑.๐๐๐.- โรงเรียนปลอดยาเสพติด จํานวนผู1เข1าร#วมกิจกรรม    
ไม#น1อยกว#าร1อยละ ๗๐ 
 

  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

การพัฒนาด�านการศึกษา ๒๐,๐๐๐.- เด็กนักเรียนมีการพัฒนา
ตามหลักสูตรท่ีเกิดข้ึนได� 
 

ศักยภาพของนักเรียนมีการ
พัฒนาข้ึนไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๕ 
ต#อปY 

 
 
 
 
 



 

 
-๒๕- 

ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 
 

เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4
เพ่ือสร1างศักยภาพในการแข#งขัน 

แผนงาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนค#า 
 - ค#าอุปกรณ4การเรียนโรงเรียน
เทศบาลส�องดาว 

เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ�การ
เรียนเพ่ือใช�ในการเรยีน 

๑๕,๑๐๐.- นักเรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษา 

นักเรียนได1รับการสวัสดิการ
ไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๑๐๐ 

  โครงการค�าจัดการเรียนการ
สอนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�าน
หนองแซง 

เพ่ือฝyกทักษะและพัฒนา
ผู�เรยีนให�มีคุณภาพ 

๒๕.๐๐๐.- นักเรียนมีความรู�รอบด�านดี
ข้ึน 

นักเรียนได1รับการสวัสดิการ
ไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๑๐๐ 

  โครงการค�าอาหารเสริม (นม) 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก           
บ�านหนองแซง 

เพ่ือให�เด็กก�อนวัยเรยีนมี
อาหารเสริม (นม) ดืม่ 

๓๓,๒๕๓.- เพ่ือให�เด็กได�ดื่มนมครบ  
ทุกคน 

มีพัฒนาการตามมาตรฐานไม#
ต่ํากว#าร1อยละ ๗๐ 

  โครงการค�าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนเทศบาลส�องดาว 

เพ่ือให�เด็กก�อนวัยเรยีนมี
อาหารเสริม (นม) ดืม่ 

๑๐๐,๔๒๔.๐๖ เพ่ือให�เด็กได�ดื่มนมครบ  
ทุกคน 

มีพัฒนาการตามมาตรฐานไม#
ต่ํากว#าร1อยละ ๗๐ 

  โครงการค�าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ร.ร.สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

เพ่ือให�เด็กก�อนวัยเรยีนมี
อาหารเสริม (นม) ดืม่ 

๒๘๓,๙๒๐.๙๐ เพ่ือให�เด็กได�ดื่มนมครบ  
ทุกคน 

มีพัฒนาการตามมาตรฐานไม#
ต่ํากว#าร1อยละ ๗๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

-๒๖- 
ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 

 
เปPาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4
เพ่ือสร1างศักยภาพในการแข#งขัน 

แผนงาน
การศึกษา 

โครงการค�าจัดซ้ืออาหาร
กลางวัน ร.ร.สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

โรงเรียนอุดมสังวรฯ 
โรงเรียนบ�านโพนสวาง 
โรงเรียนชุมชนส�องดาว 

๑,๒๗๑,๔๐๐.- เพ่ือให�เด็กทุกคนได�ทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได1รับประทานอาหาร
ครบทุกคนร1อยละ ๑๐๐ 

 แผนงานงบ
กลาง 

โครงการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพ
ผู1สูงอายุ 

ได1ผลผลิตตามโครงการท่ีตั้ง
ไว1เต็ม ๑๐๐% 

๒,๖๑๒,๙๐๐.- ผู1สูงอายุได1รับเงินสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพเต็มตามจํานวน
ท่ีมาลงทะเบียนไว1ครบถ1วน
ตามเปJาหมาย 

ผู1สูงอายุได1รับสวัสดิการ   
ร1อยละ ๑๐๐ 

  เบ้ียยังชีพผู1พิการ ได1ผลผลิตตามโครงการท่ีตั้ง
ไว1เต็ม ๑๐๐% 

๗๘๖,๖๐๐.- ผู1พิการได1รับเงินเบ้ียความ
พิการเต็มตามจํานวนท่ีมา
ลงทะเบียนไว1ครบ ๑๐๐% 

ผู1พิการได1รับสวัสดิการ     
ร1อยละ ๑๐๐ 

  เบ้ียยังชีพผู1ผู1ป̂วยเอดส4 ได1ผลผลิตตามโครงการท่ีตั้ง
ไว1เต็ม ๑๐๐% 

๓๗,๕๐๐.- ผู1ป̂วยเอดส4ได1รับเงิน
สงเคราะห4ตามท่ีมาแสดง
ความประสงค4ในการขอรับ
การสงเคราะห4เบ้ียฯ 

ผู1ป̂วยเอดส4ได1รับสวัสดิการ     
ร1อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒๗- 
 

ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 
 

เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

โครงการจัดงาน              
วันป?ยะมหาราช 

จํานวน ๑ ครั้ง/ปA ๒๔,๕๐๐.- ได�แสดงถึงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลท่ี ๕ และประชาชน
ได�ปลูกจิตสํานึกในการ
เทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติและได�แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหากรณุาธิคุณของ
พระบรมวงศานุวงศ� 

ได�แสดงถึงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลท่ี ๕ 

  โครงการเลือกตั้งผู�บริหาร
ท�องถ่ิน สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ส�องดาว12 คน 
นายกเทศมนตรีจํานวน 1 
คน 

๑๑๘,๒๘๙.- เพ่ือได�สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลส�องดาวเข�ามาทํา
หน�าท่ีนิติบัญญตัิในสภา
เทศบาลตาํบลส�องดาว  
เพ่ือได�นายกเทศมนตรี
ตําบลส�องดาวเข�ามา
ปฏิบัติหน�าท่ีบริหารงานใน
เทศบาลตาํบลส�องดาว 

การบริหารจัดการการ
เลือกตั้งของเทศบาลตําบล
ส�องดาวครบทุกเขตเลือกตั้ง 

 

  โครงการสํารวจท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง 

ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง
ภายในเขตเทศบาล 

๕๔,๙๔๐.- เพ่ือเพ่ิมรายได�ของ
เทศบาลตาํบลส�องดาวให�
มากข้ึน 

รายได�ในการจัดเก็บไม�ต่ํา
จากปAท่ีผ�านเพ่ิมข้ึนไม�น�อย
กว�าร�อยละ ๒ 

 

 
 
 



 

 
-๒๘- 

ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 
 

เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก#อสร1างถนน 
คสล. ซอยสาพิทักษ4 ๓ 

ถนน คสล. ซอยสาพิทักษ4 ๓ 
หมู#ท่ี ๗ บ1านโพนสวาง           
ตําบลปทุมวาปY            
อําเภอส#องดาว            
จังหวัดสกลนคร            
ขนาดกว1าง ๔.๐ เมตร        
ยาว ๑๔๕ เมตร            
หนา ๐.๑๕ เมตร              
ไหล#ทางข1างละ ๐.๒๐ เมตร 
ตามแบบ มาตรฐานงาน
ก#อสร1างของท1องถ่ิน ท.1 - 01 

๓๔๐,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว 
๓. ถนนปลอดฝุ^น 

ประชาชนได1รับ  
โยชน4ร1อยละ ๘๐ 

  โครงการก#อสร1างถนน 
คสล. ประชาอโศก  

ถนน คสล. ประชาอโศก บ1าน
ส#องดาว หมู# ๑    
ตําบลส#องดาว 

อําเภอส#องดาว            
จังหวัดสกลนคร            
ขนาดกว1าง ๔.๐ เมตร        
ยาว ๑๗๗ เมตร            
หนา ๐.๑๕ เมตร              
ไหล#ทางข1างละ ๐.๒๐ เมตร 
ตามแบบ มาตรฐานงาน
ก#อสร1างของท1องถ่ิน ท.1 - 01 

๔๔๗,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว 
๓. ถนนปลอดฝุ^น 

ประชาชนได1รับ  
โยชน4ร1อยละ ๘๐ 



 

 
 

-๒๙- 
ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 

 
เปPาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการซ#อมแซมถนน
ลูกรังเลียบลําห1วยปุงลิง 

ซ#อมแซมถนนลูกรังเลียบ      
ลําห1วยปุงลิง หมู#ท่ี ๙              
บ1านโนนสะอาด           
ตําบลส#องดาว            
อําเภอส#องดาว            
จังหวัดสกลนคร            
กว1าง ๔.๐ เมตร             
ยาว ๗๕๐ เมตร              

๓๓๐,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว 
๓. ถนนปลอดฝุ^น 

ประชาชนได1รับ  
โยชน4ร1อยละ ๘๐ 

  โครงการซ#อมแซมถนน
ลูกรัง ซอยร#วมใจพัฒนา 
หมู# ๙ กว1าง ๓ เมตร ยาว 
๕๗๕ 

ซ#อมแซมถนนลูกรังเลียบ      
ลําห1วยปุงลิง หมู#ท่ี ๙              
บ1านโนนสะอาด           
ตําบลส#องดาว            
อําเภอส#องดาว            
จังหวัดสกลนคร            
กว1าง ๓.๐ เมตร             
ยาว ๕๗๕ เมตร              

๑๑๙,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว 
๓. ถนนปลอดฝุ^น 

ประชาชนได1รับ  
โยชน4ร1อยละ ๘๐ 

  โครงการปรับปรุงซ#อมแซม
ห1องนํ้า 

ห1องนํ้าของสํานักงานเทศบาล
ตําบลส#องดาว รวมถึงห1อง
ประชุมต#าง ๆ  

๔๗,๐๐๐.- ได1ห1องท่ีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยจากเช้ือโรคต#างๆ  

พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ีมาติดต#อ        
ราชการได1รับประโยชน4 
ไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๘๐ 

 



 

 
-๓๐- 

ยุทธศาสตรL แผนงาน โครงการ 
 

เปPาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลท่ีได*รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก#อสร1าง 

อาคารสํานักงานของเทศบาล
ตําบลส#องดาว, อาคารประชุม
ทุกห1อง,ถนนทุกสายภายใน
เขตเทศบาลท่ีมีการชํารุด 

๑๙๙,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว 
 

ประชาชนได1รับ  
โยชน4ร1อยละ ๘๐ 

  โครงการก#อสร1าง             
รางระบายนํ้า             
ถนนวิเชียรพัฒนา  

รางระบายนํ้า  
ถนนวิเชียรพัฒนา 
บ1านโพนสวาง หมู# ๗ 
ตําบลส#องดาว            
อําเภอส#องดาว            
จังหวัดสกลนคร            
ขนาดผิวจราจร             
กว1าง ๐.๕๐ เมตร             
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร    

๔๗๕,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว 
 

ประชาชนได1รับ  
โยชน4ร1อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 



 

ส�วนท่ี ๔  
ขEอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทEองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๓  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว�างเดือน  
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ปbญหาและอุปสรรค2 
 ๑. การดําเนินงานโครงการต�าง ๆ ควรเพ่ิมการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือให�รับทราบข�อมูลและความต�องการท่ีแท�จริง 
 ๒. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  มีจํานวนโครงการมากซ่ึงไม�
สอดคล�องกับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 

๓. การให�ความสนใจของประชาชนต�องาน / โครงการของรัฐยังอยู�ในเกณฑ�ท่ีต่ํา 
๔. ขาดการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย�างจริงจังและเป@นรูปธรรม 
๕. บุคลากรยังขาดประสบการณ� ความรู�ความสามารถในการบริหารการจัดการโครงการ 

ขEอเสนอแนะ 
 ๑. ให�แต�ละส�วนราชการของเทศบาลตําบลส�องดาวประสานความร�วมมือในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพ่ือลดความซํ้าซ�อนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีและตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินการ
แล�วให�ตัดออกจากแผนเพ่ือให�ทราบจํานวนโครงการท่ียังไม�ได�ดําเนินการจริง 
 ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค�กร ชุมชนให�เข�มแข็ง โดยเพ่ิมการมีส�วนร�วมในการแก�ไขปBญหา 
โดยชุมชนเอง 
 ๓. พัฒนาระบบฐานข�อมูลให�ทันสมัยเป@นปBจจุบันอย�างต�อเนื่องและมีความยืดหยุ�นโดยใช� 
เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการดําเนินการ 
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  ประกาศเทศบาลตําบลส�องดาว 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ระหว�างเดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

----------------------------- 
  ด�วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลส�องดาวได�ดําเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๒๙ (๓) และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ ๑๓ (๕)  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได�รายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือเสนอต�อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เป@นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

  ดังนั้น เพ่ือเป@นการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของทางราชการเทศบาลตําบลส�องดาว จึงประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให�ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบ ท้ังนี้มีผลต้ังแต�วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป@นต�นไป  

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                
      (นายยุทธศาสตร�  ราชคํา) 
     ปลัดเทศบาลตําบลส�องดาว  ปฏิบัติหน�าท่ี 
             นายกเทศมนตรีตําบลส�องดาว    

   
 

 

 

 


