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  ตามที่  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน โดยได้น านโยบายในการพัฒนาของคณะผู้บริหารที่มีเจตนาแน่วแน่ที่จะพัฒนา
มาตรฐานในการด ารงชีวิตของประชาชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่น
และพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ
ทางการ พัฒนาและแก้ ไขปัญหาต่ างๆ อย่ าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กรอปกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559ข้อ  
14(5) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  นั้น 
 

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เฉพาะโครงการในปี 2561 ตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้และได้สรุปจัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ครั้งที่  1 เพ่ือน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
      

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
พฤษภาคม  2561 
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ส่วนที่  1  บทน า 

1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  สามารถก ากับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน  
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 

1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่  รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และขั้นตอนต่างๆ  ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง  จุดแข็ง
(Strengths)จุดอ่อน(Weaknesses)โอกาส(Opportunities)อุปสรรค(Threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาลผู้อ านวยการกอง  บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

บทสรุปของความส าคัญ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียใน  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่างๆ  
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

/2. วัตถุประสงค์ของการ... 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  มุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น  ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้ น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                     2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดให้  
สภาพผลการด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3.  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  5.  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล
ผู้อ านวยการกองทุกระดับของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  
โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ประชาชนในชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของกองต่างๆ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2584  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ข้อ  29  ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฺฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 

/1. การด าเนินการ... 
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1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน  11  คน  ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คน   
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก  จ านวน  2  คน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  โดยการก าหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง  วิธีการ  และ
ห้วงเวลาที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตาม  
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จาการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI)ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็น
ต้น  จากนั้น  ศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้สัมภาษณ์ 
และ/หรือ สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามจาก 
ข้อ 2.1  มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วย  ประเด็นหลักๆ  คือ  วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือ  ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ดังนั้น  แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่า
จะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

/2.3 ด าเนินการ... 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนา
เปรียบเทียบการเขียน  Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt  Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสม  ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ  อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่  2  และส่วนที่  3 

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ต่อ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  เพ่ือให้นายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเสนอต่อสภาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขที่ดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  เทศบาลเมือเมืองแกนพัฒนา  หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในส านัก  กอง  ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป  ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 

3. การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนรายงานผล 

      ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

 
เมษายน / ตุลาคม 

 

 

/4. เครื่องมือการติดตาม... 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

รายงาน
ผล 

เสน
อ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ของ  อปท. 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่ องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ( Monitoring and 

evaluation tools for local development pland) เป็นสิ่ งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิ ธีการที่  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล  
รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตรา
ส่วนประมาณค่าและวิธีการ  เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ ( Interview)และแบบสังเกตการณ์ 
(Observation) เป็นต้นโดยอาศัย  สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการ  น าไปทดลองใช้  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & TimeFrame)โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 

1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา  อย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครั้ง 

2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  ภายในวันที่  15  เมษายน  และภายในวันที่  15  ตุลาคม  เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  เสนอสภาเทศบาล  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
        1.2  ความสอดคล้อง (Relevance)เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  
โครงการ (หรือผลผลิต)  ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
        1.3  ความเพียงพอ (Adequacy)ก าหนดทรัยพากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือ
ที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มาปฏิบัติงาน 
        1.4  ความก้าวหน้า (Progress)กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่างๆ  จะ
วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ  4  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา  โครงการที่ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
        1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นที่  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
        1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness)เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิด  ผลลัพธ์
และผลผลิต (Outcome and Output)ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ  ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
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ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ทั้งใน ระดับชุมชน  และระดับเทศบาล  
และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัด  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์  ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องคร์วมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

ก าหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
2) เครื่องมือ 
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 

2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

2)  การส ารวจ (Survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่   
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(Record)  สังเกต  (Observe)หรือวัด (Measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะ
ด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นข้อมูลที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ  การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น  
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  7(จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  เป็นต้น 
  3.2  การสัมภาษณ์  ( Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว  หรือกลุ่มก็ได้  การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบใน
ระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง
ทางการ  (Formal  or semiformal  interview)ซึ่ ง ใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้ า ง  ( Structure  
interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ( informal  interview)ซึ่งคล้ายๆ  
กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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  3.3  การสังเกต (Observations)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  มีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

(1)  การสัง เกตแบบมีส่วนร่วม (Participant  observation)  เป็นวิ ธีการสั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 

       (2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant  observation) ห รื อ ก า ร
สังเกตโดยตรง (Direct  observation)เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้าง  และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

3.4  การส ารวจ (Surveys)  ในที่นี้หมายถึง  การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในชุมชน  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จะมีการบันทึกการส ารวจ  
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

3.5  เอกสาร (Documents)  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  และโครงการ  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจน
เป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน   ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 
5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่าง
ด าเนินโครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต  ประโยชน์
ต่างๆ  แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่างๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นปีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลา  
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เก่ียวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหา
ต่างๆ  ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรต่างๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.  การวินิจฉัย  สั่งการ  นายกเทศมนตรี  ปลัด  รองปลัด  ผู้อ านวยการกอง  ของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  สามารถวินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ  
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
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  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ  ของบุคลากรในเทศบาลเมืองเมืองพัฒนา  แต่ละคน  แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ  มีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
กิจกรรม  งานต่างๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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บทท่ี  2  การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559ข้อ  14(5) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559ข้อ
14(5)เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จึงรายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย เงิน
งบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    
  " เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ประชาชนด ารงตนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชากรมีคุณภาพทุก ๆ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน" 
 

พันธกิจ  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา     
  1.  องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น     
  2.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรพอเพียง     
  3.  บุคคล ครัวเรือน และชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้     
  4.  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย     
  5  ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรู้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
  6. ประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้7ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

1.  ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
  1.1  จัดการบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม
สุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ         
  2.2  การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้จักให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้รักสามัคคี
ในหมู่คณะ รักการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองให้มีความเข้มแข็ง แข็งแรงทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และห่างไกลยาเสพติด         
  3.3  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนทั้งร่างกายและจิตใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน    
  4.4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่
เหมาะสมและเพียงพอ         
  5.5  การส่งเสริมสนับสนุน ดูแลสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

/2.ด้านการพัฒนา... 
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2.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
  2.1  ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือน         
  2.2  ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลและเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน  
  2.3  การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การพัฒนา
สินค้า/บริการ การส่งเสริมการตลาด และส่งเสริม สนับสนุนช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด 
 

3.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
  3.1  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและเพ่ิม
ช่องทางการกระจายสินค้า         
  3.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง 
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปา สะพานทางเข้าและท่อระบายน้ าให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ         
  3.3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพ่ือความยั่งยืน 

4.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
  4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         
  4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม         
  4.3  ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ าและอากาศ         
  4.4  การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลดปริมาณ
การใช้สารเคมีในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

5.  ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         
  5.1  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม         
  5.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น         
  5.3  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน 

6.  ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย    
  6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
  6.2  ส่งเสริมการจัดบริการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         
  6.3  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี         
  7.1  เปิดโอกาสและช่องทางให้ภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการด าเนินกิจกรรมของ อปท.         
  7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองค์กร     
  7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสร้างจิตส านึกของบุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวมและพร้อมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 
 
 
 

/การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น... 



11 
1.1 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่  12 

ยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวดั/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

โครงการเพื่อการพฒันา 
ตามแผน ด าเนนิการจริง 

3.ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

 

1.ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรกัษ์แบบ
องค์รวมเพือ่สร้างสรรค์บรรยากาศที่
สวยงามมีเสน่ห์ 

2.สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู ้
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

5.การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาขน 

1.การพฒันาคณุภาพชีวติของ
ประชาชน 

57 5 
 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

3.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้
อย่างย่ังยืน 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.การพฒันาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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1 4.การเติบโตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน 

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่
เหมาะสม 

3.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานที่
เหมาะสม 

51 - 
9.การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่เป็นฐานการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

4.การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
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1 

2.ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั 

8.การพัฒนาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.ส่งเสริมการสร้างสรรค์สนิค้าและ
บริการให้โดดเดน่และมีคุณค่า มุ่งเนน้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพหัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรมการทอ่งเที่ยว 

2.สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู ้
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.การอนรุักษ์ฟืน้ฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

5.การอนุรกัษ์ฟืน้ฟแูละสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณแีละ
ภูมิปญัญาท้องถิน่ 
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3 

1.ด้านความมั่นคง 5.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพือ่การพัฒนา
ประเทศสู่ความมัง่คั่งและ
ย่ังยืน 

1.ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรกัษ์แบบ
องค์รวมเพือ่สร้างสรรค์บรรยากาศที่
สวยงามมีเสน่ห์ 

4.การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน 

6.การป้องกนับรรเทา 
สาธารณภัยและการรกัษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน 

6.การจดัระเบียบภายในชุมชน
และการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
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- 

4.ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่มล้ าในสังคม 

3.ยกระดับการพัฒนาการค้าการ
ลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(MICE)อุตสาหกรรมบรกิาร
การศกึษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนที่มี
ประสิทธภิาพ  ประสิทธิผลโปร่งใส
และเป็นธรรม 

7.การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 7.การบรหิารจดัการบ้านเมืองทีด่ ี  
 

44 

 
 

1 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกนัการทจุริต 
ประพฤติมชิอบและธรรม 
10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

     รวม 200 11 
11 



12 
   
 

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561) 
จ านวน  11  โครงการ  จากจ านวนโครงการทั้งหมด  70  โครงการ 

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  200  โครงการ  ด าเนินการจริง  11  โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ  5.50 
ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่  1  ตุลาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561) 

3) จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  คือ  - ไม่มี - 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ครั้งที่  1  วันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

2.1  ครั้งที่  1  วันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561 
2.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

ด้านบริการชุนชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 3 1,710,822.00 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา - 1 129,490.00 
กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา 1 25,000.00 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 

1 50,000.00 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เหมาะสม 

- - - - - - 

4. การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุนชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ - 1 534,690.00 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ครั้งที่  1  วันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ครั้งที่  1  วันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท 

5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุนชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม 

1 963,404.00 

กองการศึกษา  2 172,524.60 
6. การจัดระเบียบภายในชุมชน 
และการสร้างความร่วมมือ 
ในการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

- - - - - - 

7. การบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล - 1 43,870.00 

รวม 11 3,629,800.60 
 
 

14 



15 
 

2. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01) 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ 
ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจัดท าเอกสารตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง
แก่ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(ตั้งไว้ 35,000.00) 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบหนังสือราชการ  
เพ่ิมทักษะวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

ผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา 

22,129.00 รอ้ยละ  80  ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบหนังสือราชการ  
เพ่ิมทักษะวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบงาน 
สารบรรณ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในรูปหนังสือราชการ  
มีทักษะวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบงานสาร
บรรณเพ่ิมมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนคนเมืองแกน 
(ตั้งไว้ 100,000.00) 

1. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกทาง
ศักยภาพตามความถนัดเพ่ือ
สังคม 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
ทักษะความสามารถเป็น
พลเมืองที่ดีของชุมชน 

1. จัดงานและกิจกรรม
วันเด็กแห่ชาติ 
2. การจัดการอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

70,000.00 ร้อยละ  70  ของเด็ก
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองที่มีต่อ
ชุมชนและสามารถ
สร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็งเป็นกลไกการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมตาม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 
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2. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01) 

 

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ 
ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ตั้งไว้  4,099,000.00) 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการบริหาร
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา 

เบิกผลักหักส่ง
งบประมาณท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้แก่
สถานศึกษาและ
งบประมาณท่ีเทศบาลฯ 
ตั้งให้เป็นค่าใช้จ่ายตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา 

1,618,693.00 ร้อยละ  100  
สถานศึกษาสามารถ
บริหารงบประมาณ
และพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการน ารายได้
สถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
พ.ศ.2551 

สถานศึกษาในสังกัด
บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
(ตั้งไว้  25,000.00) 

เพ่ือผลิตมัคคุเทศก์ท าหน้าที่
น าเที่ยว  เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน
สร้างงาน  สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและพัฒนา
เป็นอาชีพในอนาคต 

1. เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลฯ  40  คน 
2. เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเขตเทศบาลฯ  20  
คน 

25,000.00 ร้อยละ  80  ของ
เด็กและเยาวชนท า
หน้าที่เป็นมัคคุเทศก์
ให้บริการน าเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยว  เด็ก
และเยาวชนได้แสดง
ศักยภาพและพัฒนา
ตนเอง 

1. เด็กและเยาวชน  
ท าหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์ให้บริการน า
เที่ยว  ชมแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. เด็กและเยาวชนได้
แสดงศักยภาพและ
พัฒนาตนเองเข้ามา
เป็นมัคคุเทศก์ในงาน
หนาวนี้ที่เมืองแกน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2.  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01) 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ 
ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบ
คัดเลือก  ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่  35  ประจ าปี  
2560 
(ตั้งไว้  139,800.00) 

เพ่ือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเข้าแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ  และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้วนการออก
ก าลังกายใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ลดปัญหาทาง
สังคม 

ส่งนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันตาม
ประเภทการแข่งขัน 

129,490.00 ร้อยละ  100  จัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้วยการ
ออกก าลังกายใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

1. นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ออกก าลังกายใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันเกษตร
เมืองแกน 
(ตั้งไว้  50,000.00) 

1. เพื่อจัดงานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
และเทคโนโลยีระบบผลิตพืช
เกษตร 
2. เพื่อแสดง  จ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

จัดแสดง  จ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
“หนาวนี้ที่เมืองแกน 
ครั้งที่  7” 

50,000.00 ร้อยละ  90   
1. เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในเทคนิค
ด้านการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้น   
2. เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรท าให้มี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

1. เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในเทคนิค
ด้านการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้น   
2. เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรท าให้
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01) 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ 
ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(ตั้งไว้  2,870,000.00) 

เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่เทศบาลฯ ถูกน าไป
ก าจัดอย่างถูกต้องและไม่มี
ขยะตกค้างในพ้ืนที่ 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี
การจัดการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

534,690.00 ร้อยละ  100  ของ
ขยะในพ้ืนที่ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้อง 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี
การจดัการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงในชุมชน 
(ตั้งไว้  50,000.00) 

1. เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมการลอยกระทงใน
พ้ืนที่ 
2. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยและประเพณี
ของท้องถิ่น 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้
ตกแต่งสถานที่สร้าง
บรรยากาศในกิจกรรม
การจัดงานลอยกระทง
ของชุมชน 

42,524.60 ร้อยละ  100  ของ
ชุมชนที่ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

ประเพณี  วัฒนธรรม
ไทยและของท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด
และสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
(ตั้งไว้  130,000.00) 

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
- ด้านการแสดงซอพ้ืนเมือง 
- การแสดงฟ้อนร าประเภท
ต่าง ๆ 
- การแสดงกลองสะบัดชัย 
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง 

จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
“หนาวนี้ที่เมืองแกน 
ครั้งที่  7” 

130,000.00 ร้อยละ  80  ของ
ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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2. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นหน่วยด าเนินการ  (แบบ ผ.01) 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ 
ด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

10 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดย
ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ “หนาว
นี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 7” 
(ตั้งไว้  970,000.00) 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเพ่ือให้ชุมชนเกิด
รายได้ พึ่งตนเองได้ 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

963,404.00 ร้อยละ  60  
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและมี
นักท่องเที่ยวเดิน
ทางการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

1. ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพ มี
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
2. จ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 
(ตั้งไว้  44,000.00) 

1. เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ของประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

43,870.00 ร้อยละ  80  
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์เกิด
ความสามัคคีของ
ประชาชน 

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เกิดความสามัคคี
ของประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 3,629,800.60    
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ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห ์

การติดตามและประเมินผล 
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บทท่ี  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมิน 
 

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (วันที่  1  ตุลาคม  -  31  มีนาคม  2561) 
 

1.1 แผนงานที่ด าเนินการ 
 

1.1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 

 
 

1  ครั้ง 1  ครั้ง 50,000.00 43,870.00 80 87.74 

  รวม 80 87.74 
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1.1.2  แผนงานการศึกษา 

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท า

เอกสารตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง
แก่ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

35,000.00 22,129.00 80 63.22 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมืองแกน 

1. จัดงานและกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ
2. จัดการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

1. จัดงานและกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ
2. จัดการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

100,000.00 70,000.00 70 70 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เบิกผลักหักส่ง
งบประมาณที่กรม

ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้แก่

สถานศึกษาและ
งบประมาณที่เทศบาลฯ
ตั้งให้เป็นค่าใช้จา่ยตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสงักัด
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

เบิกผลักหักส่ง
งบประมาณที่กรม

ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้แก่

สถานศึกษาและ
งบประมาณที่เทศบาลฯ
ตั้งให้เป็นค่าใช้จา่ยตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสงักัด
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

4,099,000.00 1,618,693.00 
(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) 

100 39.48 

  รวม 83.33 57.56 
21 



22 
 
1.1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี
การจัดการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี
การจัดการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 

2,870,000.00 534,690.00 
(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) 

100 18.63 

  รวม 100 18.63 
 
 

1.1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์

ท้องถิ่น 
 

1. เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาเขต
เทศบาล จ านวน  40  
คน 
2. เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเขตเทศบาลฯ 
20 คน 

1. เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาเขต
เทศบาล จ านวน  40  
คน 
2. เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเขตเทศบาลฯ 
20 คน 

25,000.00 25,000.00 
 

80 100 

  รวม 80 100 
22 
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1.1.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2560  
 

ส่งนักเรียนที่เปน็นักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันตาม
ประเภทการแข่งขัน 

นักเรียนที่เป็นนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันตาม
ประเภทการแข่งขัน 

139,800.00 139,490.00 
 

100 99.77 

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในชุมชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ตกแต่งสถานที่สร้าง
บรรยากาศในกิจกรรม
การจัดงานลอยกระทง
ของชุมชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ตกแต่งสถานที่สร้าง
บรรยากาศในกิจกรรม
การจัดงานลอยกระทง
ของชุมชน 

50,000.00 42,524.60 100 85.24 

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา 

จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
“หนาวนี้ที่เมืองแกน 
คร้ังที่ 7” เช่น การ
แสดงซอพื้นเมือง การ
แสดงฟ้อนร า แสดง
ดนตรีพื้นเมือง 

จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
“หนาวนี้ที่เมืองแกน 
คร้ังที่ 7” เช่น การ
แสดงซอพื้นเมือง การ
แสดงฟ้อนร า แสดง
ดนตรีพื้นเมือง 

130,000.00 130,000.00 80 100 
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1.1.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมือง
แกน  ครั้งที่ 7”  

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้
ชุมชนเกิดรายได้  
พ่ึงพาตนเองได้และ
เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และ
ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้
ชุมชนเกิดรายได้  
พ่ึงพาตนเองได้และ
เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และ
ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

970,000.00 963,404.00 
 

60 99.32 

  รวม 85 99.32 
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1.1.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการจัดงานวันเกษตรเมืองแกน จัดแสดง จ าหน่าย  

ผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชน
เพ่ือการเรียนรู้  
“หนาวนี้ที่เมืองแกน  
ครั้งที่  7”  

จัดแสดง จ าหน่าย  
ผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชน
เพ่ือการเรียนรู้  
“หนาวนี้ที่เมืองแกน  
ครั้งที่  7” 

50,000.00 50,000.00 
 

90 100 

  รวม 90 100 
 

1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง  จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด  มีจ านวน  3  โครงการ  ได้แก่  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา / 
โครงการจัดงานวันเกษตรเมืองแกน  และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ผลผลิตที่ได้ทั้ง  3  โครงการเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ชุมชนเกิดรายได้ พ่ึงพาตนเองได้และเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น   
จ านวนเงิน   130,000.00 / 50,000.00 / 25,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561   

2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง  จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด  ได้แก่  โครงการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ผลผลิตที่ได้  ขยะมูลฝอยในพื้นที่ถูกจัดเก็บถูกต้องตามสุขอนามัย  
จ านวนเงิน  534,690.00  บาท  (ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ )  คิดเป็นร้อยละ  18.63  ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 
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2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (วันที่  1  ตุลาคม  -  31  มีนาคม  2561) 
 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

44,000.00 43,870.00 ประชาชนในพื้นท่ีได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

80 87.74 

 
2.2   แผนงานการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท าเอกสารตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

35,000.00 22,129.00 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจในรูปหนังสือราชการ  มี
ทักษะวิธีปฏิบัติตามระเบียบงานสาร
บรรณเพ่ิมมากขึ้น 

 

80 63.22 
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2.2  แผนงานการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมืองแกน 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1. จัดงานและกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 
2. จัดการอบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

1. จัดงานและกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 
2. จัดการอบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

100,000.00 70,000.00 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองที่มีต่อชุมชนและสามารถสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นกลไกการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมตามศักยภาพ 

70 70 

 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
เบิกผลักหักส่ง

งบประมาณท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

จัดสรรให้แก่สถานศึกษา
และงบประมาณที่
เทศบาลฯตั้งให้เป็น

ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนา
การศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

เบิกผลักหักส่ง
งบประมาณท่ีกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น
จัดสรรให้แก่สถานศึกษา

และงบประมาณที่
เทศบาลฯตั้งให้เป็น

ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 

4,099,000.00 1,618,693.00 
(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  มีการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 39.48 
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4. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี
การจัดการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี
การจัดการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 
 

2,870,000.00 534,690.00 
(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ) 

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีการจัดการก าจัดได้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

100 18.63 

 
2.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1. เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาเขตเทศบาล 
จ านวน  40  คน 
2. เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเขตเทศบาล 20 
คน 

1. เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาเขตเทศบาล 
จ านวน  40  คน 
2. เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเขตเทศบาล  20 
คน 
 

25,000.00 25,000.00 
 

1. เด็กและเยาวชนท าหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์ให้บริการน าเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพและ
พัฒนาตนเองเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์บริการ
น าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 

80 100 
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2.4   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 35  

ประจ าปี 2560 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ส่งนักเรียนที่เป็นนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันตาม
ประเภทการแข่งขัน 

นักเรียนที่เป็นนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ตามประเภทการ
แข่งขัน 

139,800.00 139,490.00 
 

1. นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 

100 99.77 

 
2. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จัดกิจกรรมงานลอย
กระทงของชุมชน 

จัดกิจกรรมงานลอย
กระทงของชุมชน 
 

50,000.00  42,524.60 ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
 

100 85.24 
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3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมือง
แกน ครั้งที่ 7” เช่น 
การแสดงซอพ้ืนเมือง 
การแสดงฟ้อนร า แสดง
ดนตรีพื้นเมือง 

จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมือง
แกน ครั้งที่ 7” เช่น 
การแสดงซอพ้ืนเมือง 
การแสดงฟ้อนร า แสดง
ดนตรีพื้นเมือง 
 

130,000.00  130,000.00 ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

80 100 
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4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมืองแกน  ครั้งท่ี 7” 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้ชุมชนเกิด
รายได้  พ่ึงพาตนเองได้
และเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และ
ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้ชุมชนเกิด
รายได้  พ่ึงพาตนเองได้
และเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และ
ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

970,000.00 963,404.00 
 

1. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ  มีรายได้
จากการท่องเที่ยว   
2. นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

60 99.32 
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2.5   แผนงานการเกษตร 

5. โครงการจัดงานวันเกษตรเมืองแกน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จัดแสดง จ าหน่าย  
ผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้  “หนาวนี้ที่เมือง
แกน  ครั้งที่  7”  

จัดแสดง จ าหน่าย  
ผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้  “หนาวนี้ที่เมือง
แกน  ครั้งที่  7” 
 

50,000.00 50,000.00 
 

1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคนิคด้านการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
2. เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรท าให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

90 100 
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3. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

และได้ด าเนินการจริงทั้งหมด 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา (บาท) ตามเทศบัญญัติ (บาท) ด าเนินการจริง (บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท าเอกสารตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

35,000.00 35,000.00 22,129.00 80 63.22 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนคนเมืองแกน 

100,000.00 100,000.00 70,000.00 70 70 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4,500,000.00 4,099,000.00 1,618,693.00 100 39.48 
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 30,000.00 25,000.00 25,000.00 80 100 
5 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  35  ประจ าปี  2560 

150,000.00 139,800.00 129,490.00 100 99.77 

6 โครงการจัดงานวันเกษตรเมืองแกน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 90 100 
7 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3,000,000.00 2,870,000.00 534,690.00 100 18.63 
8 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน 50,000.00 50,000.00 42,524.60 100 85.24 
9 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 200,000.00 130,000.00 130,000.00 80 100 

10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพ่ือ
การเรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมืองแกน  ครั้งที่  7”  

2,000,000.00 970,000.00 963,404.00 60 99.32 

11 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50,000.00 44,000.00 43,870.00 80 87.74 



รวม 10,165,000.00 8,512,000.00 3,629,800.60 85.45 78.49 
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4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  
แต่ยังไม่ไดด้ าเนินการทั้งหมด 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ตามแผนพัฒนา (บาท) ตามเทศบัญญัติ (บาท) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปี 
2561 

50,000.00 50,000.00  

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 

50,000.00 50,000.00  

3 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 5,000.00 1,000.00  
4 โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000.00 1,000.00  
5 โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร 100,000.00 50,000.00  
6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000.00 30,000.00  
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และจัดท าฐาน

ภาษีเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
50,000.00 50,000.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
8 โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน 50,000.00 10,000.00  
9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00 10,000.00  

แผนงานการศึกษา 
10 โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1,000.00 1,000.00  



11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

150,000.00 100,000.00  
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4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  บรรจุไว้ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

แต่ยังไม่ไดด้ าเนินการทั้งหมด 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ตามแผนพัฒนา (บาท) ตามเทศบัญญัติ (บาท) 

แผนงานการศึกษา 
12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 250,000.00 20,000.00  
13 โครงการส่งเสริมมาตรการการเรียนรู้การสร้างความปลอดภัย

ในสถานศึกษา 
50,000.00 50,000.00  

14 โครงการสัมมนาเพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาประจ าปี 50,000.00 50,000.00 ด าเนินการเมื่อ เม.ย.61 จ านวน 38,005.- 

15 โครงการอบรมเทคนิคการจัดท าหลักสูตร  และการใช้สื่อ
ส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

50,000.00 30,000.00  

แผนงานสาธารณสุข 
16 โครงการใบไม้แลกปุ๋ยหมัก 20,000.00 10,000.00  
17 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สู่ยุค Thailand 4.0 500,000.00 180,000.00  
18 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 11,500.00  
19 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 30,000.00 15,000.00  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
20 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้พิการ 10,000.00 5,000.00  
21 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ 10,000.00 5,000.00  

แผนงานเคหะและชุมชน 
22 โครงการจัดการขยะอันตราย 50,000.00 50,000.00  
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4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

แต่ยังไม่ไดด้ าเนินการทั้งหมด 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ตามแผนพัฒนา (บาท) ตามเทศบัญญัติ (บาท) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
23 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 25,000.00 22,000.00  
24 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 10,000.00 6,000.00  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
25 โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย 100,000.00 10,000.00  
26 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ 20,000.00 10,000.00 ด าเนินการเมื่อ เม.ย.61 จ านวน 10,000.- 
27 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตาม

แบบล้านนาไทย 
150,000.00 100,000.00  

28 โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีบูชาเสาอินทขิลและบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน 

300,000.00 200,000.00  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนวังแดง 1 450,000.00 412,000.00  
30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมแนวป้องกันดินพัง ชุมชนสันป่า

สัก 
700,000.00 674,000.00  

31 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 40,000.00 37,400.00  
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนน

สายชุมชนบ้านใหม่ 1 – ชุมชนบ้านใหม่ 2 
900,000.00 839,000.00  



33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ ชุมชนบ้านหนองรวมใจ 

600,000.00 566,000.00  
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4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  บรรจุไว้ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  

แต่ยังไม่ไดด้ าเนินการทั้งหมด 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ตามแผนพัฒนา (บาท) ตามเทศบัญญัติ (บาท) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
34 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ชุมชนบ้านปง 1 500,000.00 480,000.00  
35 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชุมชน

หนองออน 1 – ชุมชนหนองออน 2 
550,000.00 550,000.00  

36 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล 
ระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนหัวดง 

250,000.00 239,000.00  

แผนงานการเกษตร 
37 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
10,000.00 5,000.00  

38 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของสตรีใน
ชุมชน 

30,000.00 10,000.00  

39 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 50,000.00 20,000.00  
40 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ประจ าเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
20,000.00 15,000.00  

41 โครงการส่งเสริมการเกษตรในการผลิตพืชปลอดภัย เกษตร
ปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ 

10,000.00 5,000.00  



42 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การเกษตรและฝึกอบรม
รณรงค์ให้ความรู้ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 50,000.00  

รวม 6,321,000.00 5,029,900.00  
37
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