


ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมนิผล 
       การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและ
หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม 
จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลภูวง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูวงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล
การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลภูวงว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบ
ถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลภูวง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลภูวง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลภูวง 
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  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น         รอ
โอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลภูวง ให้เกิดประโยชน์
เพื่อด าเนินการขยายแผนโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ    ส่ิงเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลภูวงโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรตดิตำมและประเมนิผล     

     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด 
เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลภูวง 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลภูวง 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/
กองทุกระดับของเทศบาลต าบลภูวง ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลภูวง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 



3 
 

 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ข้ันตอนกำรตดิตำมและประเมนิผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง         
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้    
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวง  ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลภูวง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อด าเนินการต่อไป 
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  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวง     
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง ดังนี้ 

  1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ 
(ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์
การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและ
ปรับปรุงเครื่องมือ 

  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้อง
ติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา
เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลต าบลภูวง 

  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ 
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลภูวง ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม
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โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และ
ส่วนที่ 3  

  6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลภูวง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  7. การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านักกอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ(เทศบาล
ต าบลภูวง)โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลภูวงทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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5. เครื่องมือกำรตดิตำมและประเมนิผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans)  เ ป็ น ส่ิ งขอ ง  วั สดุ   อุ ป ก รณ์ หรื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม
ผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่  แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)   แ บ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป 
อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลภูวง  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน 
แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลภูวง อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส
ที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ        
เทศบาลต าบลภูวง 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน า
เครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลต าบลภูวงมาปฏิบัติงาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะ
วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล    
ภูวง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะ
เชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ
จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลภูวง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอหนองสูงและจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ใน
เชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
 

  5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด
บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลภูวง
ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  5.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้
การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

 

  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
ในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
หรือกึ่ งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

 

  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลภูวง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลภูวง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี ส่วน
ได้เสียในเทศบาลต าบลภูวง   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลภูวง  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทาง  การ
พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลภูวง 
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6. ประโยชน์ของกำรตดิตำมและประเมนิผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย
อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล
ที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัยส่ังการผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ
ของเทศบาลต าบลภูวง สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลภูวงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
เทศบาลต าบลภูวง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลภูวง  
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมนิผล ปงีบประมำณ  พ.ศ. 2564       

1.1 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลภูวง ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร อ าเภอหนองสูง และแผน
ชุมชนต าบลภูวง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร  
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ   
            ส่ิงแวดล้อม        
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย 
 

    2) พนัธกิจ ประกอบด้วย 
        1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
       3.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
       4.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร 

   5.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ         
        ผู้ด้อยโอกาส 

       6.  ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการ  
              พัฒนาที่ยั่งยืน 
          7.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                       8.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                       9.  ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ   
                                   ปัญญาท้องถิ่น 
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                     10.  ส่งเสริมและพัฒนา ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
                                   ประชาชน 
          11.  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร 
    3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำในอนำคต ประกอบด้วย 
 1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
       2.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
       3.  การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
        4.  ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
                        5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อเนื่องและยั่งยืน 
                        6.  ประชาชนมีสุขภาพ  พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 
                        7.  ชุมชนปลอดยาเสพติด 

   8.  ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและรักษา       
        ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

                        9.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       10. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                       11. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง      
                                    การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

    4) วิสัยทศัน ์  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดส่ิงแวดล้อม

ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เชิงพุทธ” 
  

เป้ำประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

3) ส่งเสริมการเกษตร ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

4)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

6)  สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ รวมทั้งมีการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน  

 

 



12 
 

 

ตัวช้ีวัด 

   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา   

   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่มีความสงบสุข  

8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ  60  

ค่ำเป้ำหมำย 

  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  การเกษตรดี ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้  
4)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
6)  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ รวมทั้งประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 

กลยทุธ ์

1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็น
ผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3) พัฒนาปรับปรุงวิธีการท าการเกษตรที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการ
บริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าหมู่บ้าน  คณะกรรมการ
หมู่บ้านให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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6) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ระบบ
ไฟฟ้า และระบบประปาอย่างทั่วถึง 

8) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

       10) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
        11) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขต
ชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
                12) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

1) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน 

โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  

2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

4) การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  

 
 
 
 

 




























