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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  
  ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
  ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
  ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายท่ีปรารถนา  
  ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
  ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนาจากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ท่ีด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า มหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพใน



 

 

๒ 

 

การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ี
มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จ านวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซ่ึงขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ี
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้ แล้วและท่ีได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึ งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  จากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลดงเย็น  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลดงเย็น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 12  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  



 

 

๓ 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลดงเย็น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป็นการประเมินท้ังแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ท่ีมี
ส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเคร่ืองมือทดสอบ
ผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  เป็นการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ี
ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมาย
ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การ
ติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึง
ครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้
โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การ
ประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผล
กระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท า
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณ
การรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 



 

 

๔ 

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
  ๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
  ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ี
จะให้เงินอุดหนุน 
  ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

  ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบ
ถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
  ๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
  ๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
  ๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 



 

 

๕ 

 

  ๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
  ๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  ๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
  4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ ๑   
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  
ดังนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  ๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
  ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละส่ีปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้”  
 ขั้นตอนที่ ๒    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
 ขั้นตอนที่ ๓    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
 ขั้นตอนที่ ๔    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  “รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2   
 ขั้นตอนที่ ๕    
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2   
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 
 ๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 
  (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง
เวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
  (๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธะกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
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 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
 (๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

  ๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรพอเพียง   
  ๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  ๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  
อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
  ๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
  ๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
  ๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน
รุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็น
ไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
  (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
  (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
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  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส่งผลไปถึง การพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ     
  (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  
 ๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน
ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น   
สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
 ๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม   
 ๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
 ๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 ๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
 ๕.๘  เสนอแนะความคิดเหน็ทีไ่ด้จากการติดตามและประเมินผล 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 



 

 

๑๐ 

 

 ๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (๔)  เครื่องมือ อันได้แก่ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
  (๕)  กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร  อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 ๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหา   
  (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสาร
การเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   
 ๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่  ดังนี้ 
   แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 ๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เคร่ืองมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

   แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดงเย็น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลดงเย็น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 ๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ  คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  ๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
  ๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซ่ึงจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 
  ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

http://www.dla.go.th/
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  ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานใหม่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
  ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      
  ๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
  ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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ส่วนท่ี  2 

ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของเทศบาลต าบลดงเย็น 

เทศบาลต าบลดงเย็นได้รับการยกฐานะออกจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลต าบล เม่ือวันที่  17  
มิถุนายน 2548 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  17  มิถุนายน 2548  ต าบลดงเย็นตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมุกดาหาร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองมุกดาหาร มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีส าคัญคือ ทางหลวงชนบท หมายเลข มห.3016  ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมือง  24  
กม. และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 703  กิโลเมตร 
๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
 อาณาเขต  ติดต่อกับบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดเขตพื้นท่ีหมู่บ้านเหล่าคราม ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
 ทิศใต้  จรดเขตพื้นท่ีหมู่บ้านนาขาม       ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย 
 ทิศตะวันออก จรดเขตพื้นท่ีหมู่บ้านปุาพะยอม  ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
 ทิศตะวันตก จรดเขตพื้นท่ีหมู่บ้านโนนสะอาด ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
ต าบลดงเย็น แบ่งการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  มีเนื้อท่ีประมาณ  187  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  
126,369  ไร่  แยกเป็นท่ีนา  22,837  ไร่  อ้อยและมันส าปะหลัง 19,628 ไร่  ยางพารา  4,258 ไร่  พื้นท่ีท า
การเกษตรอ่ืน ๆ  36,101 ไร่  ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีปุาสงวน แหล่งน้ า ท่ีอยู่อาศัย ท่ีสาธารณะประโยชน์ และสถานท่ี
ราชการ 
 ๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ( จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/ประชากร) 
ประชากรในต าบลดงเย็นมีท้ังส้ิน  10,509  คน  ประกอบด้วย  เพศชาย  5,362  คน เพศหญิง 5,147 คน  
หมู่บ้านท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดคือ  หมู่ท่ี  5  บ้านโคกตะแบง  และหมู่บ้านท่ีมีประชากรหนาแน่นน้อยท่ีสุด
คือ  หมู่ท่ี  13  บ้านภูทอง  ส่วนจ านวนครัวเรือนโดยรวมท้ังต าบลมีท้ังส้ิน 2,770  ครัวเรือน  เฉล่ียสมาชิกใน
ครัวเรือน  3  คนต่อ  1  ครัวเรือน     
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บ้านดงเย็น 
บ้านหนองแคน 
บ้านปุงโพน 
บ้านสามขัว 
บ้านโคกตะแบง 
บ้านโพนสวาง 
บ้านโคกขามเลียน 
บ้านนาจาน 
บ้านค าบง 
บ้านดอนสวรรค์ 

นายสุนา           ดีดวงพันธ์ 
นายสกล           ดีดวงพันธ์ 
นางมยุรี            บุตทศ 
นายโสภา          รุ่งโรจน์ 
นายสีหา           ราชิวงค์ 
นายถวิล           อัครสีวร 

นายลือชัย         มิ่งชัย 
นายวิเชียร        ไชยายงค์ 
นายประยูร       ศรีมันตะ 

นายศุภกิจ        รุ่งโรจน์ 

534 
311 
387 
481 
551 
362 
522 
419 
326 
259 

502 
299 
408 
463 
536 
313 
512 
416 
284 
252 

1,036 
610 
795 
944 

1,087 
675 

1,034 
835 
610 
511 

318 
175 
226 
249 
267 
173 
275 
214 
181 
139 
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11 
12 
13 
14 

บ้านโนนสวรรค์ 
บ้านนาทอง 
บ้านภูทอง 
บ้านโพนสวาง 

นายสมนึก        อินชัยภูมิ  
นายต่อลาภ       ดีดวงพันธ์ 
นายจันทร์         ค านนท์ 
นายทอง           เหมือนเหลา 

280 
456 
103 
403 

284 
424 
99 

405 

564 
880 
202 
835 

175 
280 
77 

195 
รวม 5,421 5,197 10,618 2,945 

 
 

๔.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษา) 
ล าดับ 

ที ่
 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 บ้านดงเย็น 43 14 10 20 22 20 14 143 

2 บ้านค าบง  2 8 4 1 3 1 0 3 20 
3 บ้านโคกขามเลียน 30 21 15 17 18 24 10 135 
4 นราธิปฯ 26 13 8 12 14 10 16 99 
5 บ้านปุงโพน 28 8 9 20 17 12 18 112 
6 บ้านโพนสวาง 23 14 12 8 18 13 11 99 
7 บ้านสามขัว 33 17 14 11 21 15 18 129 
8 หนองแคนนาจาน 30 8 16 10 15 12 18 109 

รวม 221 99 85 101 126 106 108 846 
 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ม.1 

(คน) 
ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

ม.4 
(คน) 

ม.5 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 ดงเย็นวิทยาคม - 75 79 69 60 64 51 398 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น) 
ชั้น จ านวนนักเรียน 

(ชาย) 
จ านวนนักเรียน

(หญิง) 
รวม ครูประจ าชั้น 

อนุบาล  1 16 14 30 นางราตรี  คัดทะสิงห์ 
อนุบาล  2 15 16 31 นางกัลยา  บัวลอย 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 22 14 36 น.ส.สินใจ  ดีดวงพันธ์ 
ประถมศึกษาปีท่ี  2/1 14 16 30 นางทิพวัลย์  กุลสอนนาม 
ประถมศึกษาปีท่ี  3/1 18 20 38 น.ส.ลออ  สุพร 
ประถมศึกษาปีท่ี  4/1 21 26 47 น.ส.วรรณิษา  รุ่งโรจน์ 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 23 27 50 นางทัศวรรณ์  ดีดวงพันธ์ 
รวม 147 152 299  
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บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน    21  คน   
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  คน  5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ   1  คน  
2. ครู  คศ.1    8  คน  6. นักการภารโรง   1  คน 
3. ผู้ช่วยครู    2  คน  7. พนักงานจ้างท่ัวไป   4  คน 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  1  คน  8. พนักงานจ้างเหมาบริการ  1  คน 
 
ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก 
ล าดับ

ที ่
ชื่อศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก หัวหน้าศูนย ์ จ านวนเด็ก

เล็ก(ชาย) 
จ านวนเด็ก
เล็ก(หญิง) 

รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น น.ส.ทัศนีย์  ดีดวงพันธ์ 
นางชร  ดีดวงพันธ์ 

23 18 41 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน นางอ าไพ  พิมเสน 
นางหมาน  ดีดวงพันธ์ 

18 17 35 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุงโพน นางบัวเพ็ชร์  สุพร 
น.ส.หทัยรัตน์  ดีดวงพันธ์ 

16 18 34 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-

ดอนสวรรค์ 
นางชมพู่  เท่ียงโยธา 
น.ส.สุกัญดา  รุ่งโรจน์ 
น.ส.วัชรินญา  รุ่งโรจน์  

16 15 31 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง นางพรทิพย์  ร่วมจิต 
นางศรีอัมพร  โพธิ์ไทรย์ 

16 18 34 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง น.ส.ปรายฟูา  สาฤาษี 
น.ส.รุ่งนภา  สุพร 

22 21 43 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขาม
เลียน 

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีทอง 
น.ส.วิลาวรรณ  ธาตุทอง 
นางสอน  ขันเรียง 

13 23 36 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน น.ส.นนล์วรรณ  ยืนยง 
นางสาริณี  จ าปาหอม 

18 15 33 

รวม  143 145 288 
 
4.2 สาธารณสุข 
3.3 สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบล / หมู่บ้าน  2  แห่ง)  
ล าดับที ่ ชื่อสถานพยาบาล จ านวนบุคลากร

(คน) 
ผู้อ านวยการ/เจ้าของ หมายเหต ุ

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านดงเย็น 

3 นายบุญญฤทธิ์  เมืองโคตร  

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านปุงโพน 

3 นายทวีสุข  พันธ์มุก  

3 คลินิกดงเย็นการผดุงครรภ์ 1 - บ้านนาทอง 
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4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลต าบลดงเย็นได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ี  โดยมี
งานพัฒนาชุมชนและกองช่างรับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชนมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  จ านวน  4  คน  ได้แก่  
นักพัฒนาชุมชน  1  คน  และพนักงานจ้างอีก  3  คน  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลดง
เย็นได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ  ได้แก่ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป  ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารและได้จัดสรรงบประมาณ  เพื่อแก้ปัญหาด้านท่ี
อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในทุกปีงบประมาณ  ซ่ึงได้แก่  โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน  
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ได้ตั้งงบประมาณในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  จ านวนท้ังส้ิน  8  โครงการ  ดังนี้   
  1. โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย 
      งบประมาณ 10,000 บาท 
  2. โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดงเย็น งบประมาณ  15,000  บาท 
  3. โครงการฝึกอบรมอาชีพหมู่บ้าน  งบประมาณ  280,000  บาท 
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  งบประมาณ  20,000  บาท 
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  20,000  บาท 
  6. โครงการศูนย์บริการผู้พิการท่ัวไปเทศบาลต าบลดงเย็น  งบประมาณ  20,000  บาท 
  7. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ  งบประมาณ  20,000  บาท 
  8. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลดงเย็น  งบประมาณ  20,000  บาท 
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง/โครงข่ายคมนาคม  ต าบลดงเย็นอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหาร  ประมาณ  24  
กิโลเมตร  ในปัจจุบันการคมนาคมขนส่งใช้รถยนต์โดยสารประจ าทาง (รถสองแถว)  สายมุก -นิคม)  สายย่อย โคก
ตะแบง-เมืองมุกดาหาร  ,โพนสวาง-เมืองมุกดาหาร  ภูทอง-เมืองมุกดาหาร  และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์ โครงข่ายคมนาคมของต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  ถนนลาดยาง จ านวน   4  สาย  ถนนคอนกรีต  
จ านวน  2  สาย  และถนนลูกรัง จ านวน  4  สายหลัก (การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 
และการจัดประชาคมต าบลดงเย็น,  24  มีนาคม 2561)  

 
ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง  
1. ทางหลวงชนบท  หมายเลข  3016  (ภูวัดมุกดา
วาส  ต.ค าอาฮวน – บ.โคกตะแบง  ต.เหล่าหมี)  ผ่าน
หมู่ท่ี 11  3  9  2  8  12  1  4  10  และ  5  
ระยะทาง  20.000  กิโลเมตร  กว้าง  8.00  เมตร  
อยู่ในเขต  ส.ป.ก.   

ถนนสายหลักของต าบล  เชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไป 
ต าบลเหล่าหมี  และต าบลค าอาฮวน  สภาพถนนใช้การได้ดี  
ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและขนส่ง  
 

2. ทางหลวงชนบท หมายเลข 3009 (บ.หนองแคน –  
บ.บังอี  ต. หนองแวง)  ระยะทาง  2 .000  กิโลเมตร 
กว้าง  8 .00 เมตร 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไปต าบลหนองแวง  สภาพ
ถนนใช้การได้ดี  ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและขนส่ง 
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3. สาย บ.นาจาน – ต.นาอุดม  อ.นิคมค าสร้อย  ผ่าน
หมู่ท่ี 7  และ 13  ระยะทาง  10.000  กิโลเมตร  
กว้าง  8.00  เมตร   

ถนนเชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านนาขาม  ต าบลนา
อุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย  สภาพถนนใช้การได้ดี  ใช้เป็น
เส้นทาง  ในการสัญจรและขนส่ง  

4. สาย บ.ดงเย็น – บ.โพนสวาง  ผ่านหมู่ท่ี 12  และ 
6 ระยะทาง  4.000  กิโลเมตร กว้าง  8.00  เมตร  

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สภาพถนนใช้การได้ดี  ใช้เป็น
เส้นทางในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนคอนกรีต 

1. สาย บ.โพนสวาง – ต.ปุาไร่  ระยะทาง 1.000 
กิโลเมตร กว้าง  6.00 เมตร   
 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านนาทาม  ต าบลปุาไร่  
สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง  สัญจรล าบาก  
ในฤดูฝนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง   

2. สาย บ.โคกตะแบง – บ.โพนสวาง  ระยะทาง  
5.000  กิโลเมตร กว้าง  8.00  เมตร  อยู่ในเขต  
ส.ป.ก. 

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็น
บ่อบางช่วง  มีน้ ากัดเซาะถนน  สัญจรล าบากในฤดูฝน  
ส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร 

ถนนลูกรัง 
1. สาย บ.สามขัว  และ บ.ดอน (ม.10) – บ.ปุงโพน  
และ บ.โพนสวาง  ระยะทาง  6.000  กิโลเมตร 
กว้าง  8.00  เมตร  
 

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุม
เป็นบ่อบางช่วง  มีน้ ากัดเซาะ  ท าให้ถนนขาด  และถนนมี
ความลาดชันบางช่วง  สัญจรล าบากในฤดูฝน  ใช้เป็น
เส้นทางสัญจรและขนส่ง  
 
 

2. สาย บ.นาทอง – ต.ค าอาฮวน  ผ่านหมู่ท่ี 12   
ระยะทาง  5.000 กิโลเมตร กว้าง  6.00 เมตร 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านเหล่าคราม ต าบล            
ค าอาฮวน  สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง  ใช้
เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง 

ถนนลูกรัง  

3.สาย บ.ดอน – ต.ค าอาฮวน ระยะทาง 8.000 
กิโลเมตร 
 กว้าง  6.00  เมตร 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านเหล่าคราม ต าบล                 
ค าอาฮวน  สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง  
สัญจรล าบากในฤดูฝน  ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง   

4. สาย บ.เหล่าแขมทอง - บ.โพนสวาง  ผ่าน ม. 5  
และ 4  ระยะทาง  10.000 กิโลเมตร กว้าง  8.00  
เมตร 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบลดงเย็นไปต าบลเหล่าหมี  สภาพ
ถนนขรุขระ  เปน็หลุมเป็นบอ่บางช่วง  สัญจรล าบากในฤดู
ฝนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง  
 

 5.2  ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/ไปรษณีย์) 
ระบบสาธารณูปโภคของต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  ไฟฟูา  ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ  และเครือข่ายโทรศัพท์ 
(เทศบาลต าบลดงเย็น, 2561 และการจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น, 20 กุมภาพันธ์ 2561) มีสภาพโดยรวม
ดังต่อไปนี้ 
  5.2.1 ไฟฟ้า  การให้บริการไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลดงเย็น อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูา
ส่วน ภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร   ต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  14  หมู่บ้าน  มีไฟฟูาเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน  แต่ละ
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หมู่บ้านมีไฟฟูาครบทุกครัวเรือน  ส่วนไฟฟูาส่องสว่างตามแนวถนนในชุมชนยังมีไม่เพียงพอ  ส่วนใหญ่จะมีบริเวณท่ี
เป็นทางแยก  และการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรยังไม่ท่ัวถึง   
  5.2.2 ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ  ต าบลดงเย็น  มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน 15  แห่ง  
สภาพใช้การได้ดี  แต่ยังขาดระบบประปาหมู่บ้าน ในหมู่ท่ี 13   ส่วนหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี  9  มีสภาพช ารุด  
นอกจากนี้ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอและขาดแคลนน้ าส าหรับใช้อุปโภค  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง   
  5.2.3 เครือข่ายโทรศัพท์  ต าบลดงเย็น  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 21 ตู้  แต่ส่วนใหญ่ใช้
การไม่ได้  และเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีสามารถรับสัญญาณได้ทุกหมู่บ้าน คือ เครือข่าย  AIS ใช้ได้ทุก
หมู่บ้าน ส่วนเครือข่าย DTAC และ TRUEMOVE  ใช้ได้ในบางพื้นท่ี  
  5.2.4  ไปรษณีย์ต าบลดงเย็นมีไปรษณีย์อนุญาต  เอกชน  1  แห่ง 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรท่ีส าคัญได้แก่   
  1)  ท าไร่  1,319  ครัวเรือน 2)  ท านา  1,217  ครัวเรือน   
  3)  เล้ียงสัตว์  856  ครัวเรือน   4)  รับจ้าง  488  ครัวเรือน  
  5)  ยางพารา  325  ครัวเรือน   
 รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน   
     ประชากรในต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนจึงมาจากการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก  และมีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง  ท้ังในและนอกภาคการเกษตร  ซ่ึง
รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 40,222 บาท (การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น, 20  กุมภาพันธ์  2561)   
 แหล่งตลาดทางการเกษตร   
 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานน าผลผลิตท่ีได้ไปจ าหน่ายท่ี  โรงงานน้ าตาลสหเรืองจ ากัด บ้านปุาหวาย  ต าบล
บางทรายใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกข้าว  น าผลผลิตไปจ าหน่ายท่ี  สหกรณ์
การเกษตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ส่วนยางพาราเกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายท่ีตลาดประมูลยางพารา
นิคมค าสร้อย  อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  และจ าหน่ายให้กับพ่อค้าท่ีมารับซ้ือผลผลิตภายในต าบลดง
เย็น  ส่วนมันส าปะหลังได้น าไปจ าหน่ายท่ีจุดรับซ้ือมันส าปะหลังภายในต าบลดงเย็นได้แก่  ลานมันส าปะหลัง
สมหมายพาณิชย์  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 5  6  7  และ 12   นครลานมัน  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4  14  2  และ 9 เวียงจันทร์ลานมัน 
ตั้งอยู่หมู่ท่ี 14 ต าบลดงเย็น  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ส่วนถั่วลิสงและโคเนื้อมีพ่อค้าคนกลางมารับซ้ือ
ผลผลิตภายในต าบล  
7. การบริการ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 สถานีต ารวจ  1 แห่ง พ.ต.ท.ภูวนาท  สุขรมย์  (ปัจจุบัน  2559)  หัวหน้าสถานีต ารวจภูธรดงเย็น 
8. แหล่งน้ าทางการเกษตร แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตรของต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย   
แหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน 28 แห่ง  และแหล่งน้ าสาธารณะ  จ านวน  32  แห่ง  แหล่งน้ าธรรมชาติต าบลดงเย็น  
ประกอบด้วย  ล าห้วย จ านวน  12  แห่ง  และหนองน้ า  จ านวน 16  แห่ง  สภาพล าห้วยและหนองน้ าภายใน
ต าบล ตื้นเขินบางส่วน  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และขาดคลองชลประทานน าน้ าเข้าสู่แปลง
เกษตร  โดยมีรายละเอียด   
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

 

แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล 

ชื่อล าน้ า / 
แหล่งน้ า 

ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
1. ห้วยบังอ่ี  ม.2  8  1  และ 

10 
ม. 7  12  6  14  
4  และ 5 

ยาว  20  กิโลเมตร  กว้าง  30  เมตร  สภาพล าห้วยตื้น
เขิน  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตล่ิงพังบางช่วง  แต่มีน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูก
พืชผัก  และการเล้ียงสัตว์  

2. ห้วยตาล่ม 

 
 

ม.3  และ 8 ม.9 ยาว  10  กิโลเมตร  กว้าง  6  เมตร  สภาพล าห้วยตื้นเขิน  
ท าให้มีน้ าในล าห้วยเป็นบางช่วง  ในฤดูแล้งปริมาณน้ าไม่
เพียงพอเพื่อการเกษตร  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา การประมง  
และเล้ียงสัตว์ 

3. ห้วยทราย ม.2  และ 8 ม.9 ยาว  6  กิโลเมตร  กว้าง  5  เมตร  สภาพล าห้วยมีน้ า
ตลอดปี  แต่ตื้นเขนิบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตล่ิง  ท า
ให้ดินพังทับถมแหล่งน้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเล้ียง
สัตว์ 

4. ห้วยยาง ม.10  และ 1 ม.4  และ 12 ยาว  15  กิโลเมตร กว้าง  6  เมตร  สภาพล าห้วยมีน้ า
ตลอดปี  แต่ตื้นเขนิบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตล่ิง  ท า
ให้ดินพังทับถมแหล่งน้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเล้ียง
สัตว์  

5. ห้วยโคกกระ
บา 

ม.1  ม.12 ยาว  8  กิโลเมตร กว้าง  5  เมตร  สภาพล าห้วยตื้นเขิน
บางช่วง มีวัชพืชขึ้นปกคลุม  แต่มีปริมาณน้ าเพียงพอเพื่อ
การเกษตรตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อการท านา  

6. ห้วยตอกผ้ึง - ม.6  14  และ 4 ยาว  12  กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร สภาพล าห้วยมีน้ า
ตลอดปี  แต่ตื้นเขนิบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตล่ิง  ท า
ให้ดินพังทับถมแหล่งน้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเล้ียง
สัตว์  

7.ห้วยก้านเหลือง - ม.5 ยาว  8  กิโลเมตร กว้าง 5  เมตร  สภาพล าห้วยมีน้ า
ตลอดปี  แต่ตื้นเขนิบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตล่ิง  ท า
ให้ดินพังทับถมแหล่งน้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเล้ียง
สัตว์  

8. ห้วยค านาแพง ม.1   ม.12  และ 9 ยาว  5  กิโลเมตร กว้าง  4  เมตร  สภาพล าห้วย       ตืน้
เขิน เนื่องจากน้ ากัดเซาะตล่ิง ท าให้ดินพังทับถมแหล่งน้ า 
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ในช่วงฤดูแล้ง   ใช้ประโยชน์เพื่อท า
นา  และเล้ียงสัตว์  
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

 

ชื่อล าน้ า/แหล่ง
น้ า 

ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
9. ห้วยไคร้ ม.10 ม.4  และ 5 ยาว 6 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร สภาพล าห้วยตื้นเขินบางช่วง  

แต่มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และ
เล้ียงสัตว์  

10. ห้วยลิงโตน   ม.6  14  และ 4 ยาว 8 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร สภาพล าห้วยตื้นเขินบางช่วง  
และในบางช่วงสามารถท าการเกษตรได้ตลอดปี  ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก และเล้ียงสัตว์ 

11. ห้วยใหญ่ - ม.13  และ 7 ยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 2.5 เมตร สภาพล าห้วย            ตื้น
เขินบางช่วง แต่มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์  

12. ห้วยหินลาด ม.8  และ 2 ม.13  และ 7 ยาว  5  กิโลเมตร กว้าง  2.5  เมตร  สภาพล าห้วย (มี
ฝายขาดช ารุด)  ตื้นเขินบางช่วง  แต่มีน้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียง
สัตว์ 

13. หนองผือ 
 

- ม.3  9  และ 12 15 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มนี้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

14. หนองห้วย
ไคร้ 

- ม.5 15 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มนี้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

15. หนองห้วย
เม่า 

- ม.6  14  และ 4 10 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มนี้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

16. หนองแคน - ม.2 10 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มีน้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

17. หนองอ้อ ม.1  ม.12 10 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มีน้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

18. หนองห้วย
ยาง 

ม.1 - 100 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ าตื้นเขินบางส่วน  แต่
ปริมาณน้ ามีเพียงพอการใช้ประโยชน์ท านา  ปลูกพืชผัก  
และเล้ียงสัตว์ 

19. หนองแวง - ม.2 6 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มีน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดปี  แต่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 
 
 



 

 

๒๑ 

 

ชื่อล าน้ า / 
แหล่งน้ า 

ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า 
นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก.  

20. หนองห้วย
ช้างมัน 

- ม.5 2 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ าใช้การได้ดี  ปริมาณ
น้ ามีเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์ 

21. หนองภูน้อย - ม.5 2 ไร่  ลึก  2  เมตร  สภาพหนองน้ าตื้นเขินบางส่วน  แต่
ปริมาณน้ ามีเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์ 

22. หนองกุดโง้ง - ม.5 4 ไร่  ลึก  2.5  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มี
น้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  แต่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม  ส่วน
ใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

23. หนองกุดเดื่อ - ม.8 20 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มนี้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์ 

2 4 .  ห น อ ง ค า
แฮด 

- ม.8 8 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มีน้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์  

25. หนองแสง - ม.9 11 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ าใช้การได้ดี ปริมาณ
น้ ามีเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์   

2 6 .  ห น อ ง ไ ช
ยวงค์ 

ม.10 - 5 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ าตื้นเขินบางส่วน  แต่
ปริมาณน้ ามีเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา   ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์ 

27. หนองขาม
เลียนตอนบน 

- ม.14 2 ไร่  ลึก  3.5  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มีน้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์  

28. หนองแสง   ม.4 3 ไร่  ลึก  2.5  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มีน้ า
เพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

 

แหล่งน้ าสาธารณะ  ประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ า จ านวน  5  แห่ง  ฝาย จ านวน  13  แห่ง  และสระน้ า จ านวน  16  
แห่ง  สภาพแหล่งน้ าโดยท่ัวไปพอใช้การได้  โดยมีรายละเอียด   
แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล 
แหล่งน้ าสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

อ่างเก็บน้ า  ขนาด สภาพแหล่งน้ า 
1. อ่างเก็บน้ าห้วยดอกผ้ึง  ม.6  
และ  14 

100 ไร่   ลึก 6 เมตร สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินตอนบนบางส่วน  แต่
สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปีใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และการประมง 
 

2. อ่างเก็บน้ าห้วยเม่า  ม.4  
และ 10 

20 ไร่   ลึก 5 เมตร 
 

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  เนื่องจากน้ า
เซาะตล่ิง  ดินจึงพังลงทับถมแหล่งน้ า  ท าให้
ปริมาณน้ าเพียงพอเพื่อการเกษตร  ช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และการประมง   
 

3. อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด ม.7 
และ 13 

25 ไร่   ลึก 8 เมตร 
  

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีวัชพืชขึ้น
ปกคลุมบางส่วน  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา ปลูกอ้อย  
และท าการประมง 
 

4. อ่างเก็บน้ าห้วยช้างมัน  ม.5 15 ไร่   ลึก 5 เมตร 
 

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีวัชพืช 
(ผือ) ขึ้นปกคลุมบางส่วน  แต่สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และ
ท าการประมง 
 

5. อ่างเก็บน้ าห้วยมะเล  ม.4  
และ 10 
 

25 ไร่   ลึก 5 เมตร 
 

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีวัชพืชขึ้น
ปกคลุมบางส่วน  แต่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี  
ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และท าการ
ประมง  
 

ฝาย  ความสูงและความกว้าง
เมตร) 

สภาพแหล่งน้ า 

1. ฝายกั้นห้วยบังอ่ี  ม.1  
 

12 x 50 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  มีปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเล้ียงสัตว์  

2. ฝายกั้นห้วยยาง  ม.1 
 

6 x 100 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขิน  เพราะการ
ทับถมของดิน  ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้
ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

3. ฝายกั้นห้วยบ้าน  ม.1 
 

2 x 20 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าให้กักเก็บ
น้ าได้น้อย  ใช้เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

แหล่งน้ าสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 



 

 

๒๓ 

 

ฝาย ความสูงและความ
กว้าง (เมตร) 

สภาพแหล่งน้ า 

4. ฝายกั้นห้วยไคร้  ม.3 
 

2 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  เพราะ
การทับถมของดิน ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์
เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

5. ฝายกั้นห้วยไคร้  ม.4  
 

3 x 40 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขิน  เพราะการทับ
ถมของดินท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท า
นาและเล้ียงสัตว์ 

6. ฝายกั้นห้วยไคร้  ม.10 
 

6 x 100 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าให้กักเก็บน้ าได้
น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

7. ฝายกั้นห้วยก้านเหลือง  ม.
5 
 

4 x 20 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  ขนาดห้วยแคบท าให้กักเก็บน้ าได้
น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

8. ฝายกั้นห้วยดอกผ้ีง  ม.6 
 

13 x 20 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าให้กักเก็บน้ าได้
น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียง
สัตว์ 

9. ฝายกั้นห้วยลิงโตน  ม.6 
 

7 x 120 เมตร 
 

สภาพพอใช้การได้  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าให้กักเก็บน้ า
ได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

10.  ฝ า ย กั้ น ห้ ว ย ใ ห ญ่  
ตอนล่าง 
ม.7 
 

4 x 10 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  เพราะ
การทับถมของดินท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ท าไร่ และเล้ียงสัตว์ 

11. ฝายกั้นห้วยตาหล่ม  ม.8 
(แห่งท่ี 1) 

3 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  ท าให้
กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

12. ฝายกั้นห้วยตาหล่ม  ม.8 
(แห่งท่ี 2) 

3 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  ท าให้
กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

13. ฝายกั้นห้วยตาหล่ม  
 ม.9 

2.5 x 4 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี ใช้ประโยชน์
เพื่อท านาและเล้ียงสัตว์ 

14.  ฝายกั้นห้วยถ้ าเต่า   
ม.11 

2 x 6 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อ
ท านา  ปลูกผักสวนครัว  ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

15. ฝายกั้นห้วยทราย  
 ม.11  

3 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และเล้ียงสัตว์ 

16. ฝายกั้นห้วยยาง  
 ม.12 

15 x 100 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อ
ท านา  ปลูกผักสวนครัว  ปลูกอ้อย  การประมง  และ
เล้ียงสัตว์ 

17. ฝายกั้นห้วยมะเล   
ม.13(แห่งท่ี 1) 

16 x 30 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์
เพือ่ท านา  ปลูกพืชผัก  ปลูกอ้อย  การประมง  และ
เล้ียงสัตว์ 
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18. ฝายกั้นห้วยมะเล  
 ม.13 (แห่งท่ี 2) 

3 x 4 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขินท าให้กัก
เก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเล้ียงสัตว 

19. ฝายกั้นห้วยใหญ่ ม.13 
 

5 x 10 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขิน  เพราะการทับ
ถมของดิน ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย ใช้ประโยชน์เพื่อท า
นาและเล้ียงสัตว์ 

สระน้ าสาธารณะ ขนาด สภาพแหล่งน้ า 

1. สระสาธิต  ม.4 
 

8 ไร่  ลึก  4  เมตร สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  ขาดน้ าในช่วงฤดูแล้งส่วน
ใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์  

2. สระวัดบ้าน  ม.4  4 ไร่  ลึก  6  เมตร สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  มีน้ าตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคภายในวัด 

3. สระห้วยไคร้  ม.5 
 

10 ไร่  ลึก 3  เมตร สภาพสระน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีท่อระบายน้ าช ารุด  
แต่มีน้ าท านาและเล้ียงสัตว์ตลอดปี  

4. สระขามเลียนตอนล่าง  ม.6 3 ไร่  ลึก  4  เมตร   สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  มีน้ าเพื่อการอุปโภคตลอดปี  
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และปลูกพืชผัก 

5. สระหนองเม็ก  ม.6 2 ไร่  ลึก  4  เมตร   สภาพสระน้ าพอใช้การได้ดี  แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ าไม่
เพียงพอเพื่อการเกษตร  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อ
ปลูกพืชผัก 

6. สระถ้ าเต่า  ม.11 9 ไร่  ลึก  3  เมตร   สภาพสระน้ าตื้นเขินบางส่วน  ท าให้ปริมาณน้ าไม่
เพียงพอตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
และปลูกพืชผัก 

7. สระหนองหิน  ม.14  2 ไร่  ลึก  5  เมตร   สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเล้ียง
สัตว์ 
 

8. สระสาธารณะประโยชน์  ม.
4  

15 ไร่  ลึก  5  เมตร  สภาพสระน้ าบริเวณรอบคูสระพัง  ไม่สามารถเก็บน้ า
ได้  ต้องการปรับปรุงคันดินรอบสระ ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อปลูกพืชผัก  และเล้ียงสัตว์ 
 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อวัด ที่ตัง้ จ านวน
พระ 

เจ้าอาวาส หมายเหต ุ

1 วัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น - พระครูสุทธิสิริคุณ เจ้าคณะต าบล
มหานิกาย 

2 วัดไชยาวาส บ้านหนองแคน - -  
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3 วัดจันทรประดิษฐาราม บ้านปุงโพน - พระครูไพโรจน์ปัญญาคุณ ธรรมยุติ 
4 วัดโสภาราม บ้านโพนสวาง - -  
5 วัดศรีชมชื่น บ้านโคกตะแบง - พระอธิการณรงค์  -นันโท  
6 วัดโนนสะอาด บ้านโคกขามเลียน - พระครูสุทธิโชติธรรม  
7 วัดปุาศรีทองธรรม บ้านโคกตะแบง - พระมหาสวาท  เขมมะวโร  
8 วัดศรีสะอาดบ้านสามขัว บ้านสามขัว - พระครูศีลรัตนโชติ  
9 วัดปุาโมลีมงคลมหาวัน บ้านนาทอง - - ธรรมยุติ 

10 วัดบ้านนาจาน บ้านนาจาน - -  
11 วัดปุาสิงห์คีรีวรรณ บ้านค าบง - - ธรรมยุติ 
12 วัดโนนสวรรค์ประชา

เจริญสุข 
บ้านโนนสวรรค์ - พระมหาสมศักดิ์  สุจิตโต  

13 วัดภูวัดมุกดาวาส บ้านโนนสวรรค์ - พระครูเจษฎาบรรพตศีล
คุณ  

เจ้าคณะต าบล
ธรรมยุติ 

14 วัดภูวัด บ้านภูทอง - -  
 
ส านักสงฆ์ 
ล าดับที ่ ชื่อส านักสงฆ ์ ที่ตัง้ จ านวนพระ พระผู้ดูแลส านักสงฆ์ หมายเหต ุ

1 ภูวัด บ้านปุงโพน - -  
2 บูรพาวนาราม บ้านค าบง - -  
3 หนองแคน บ้านหนองแคน - พระทองดี อนาลโย  
4 ถ้ าธรรมาสน์ บ้านโพนสวาง 1 พระวิทยุทธ  วิทยุโธ ธรรมยุติ 
5 ภูหลุมหิน บ้านโคกขามเลียน - -  
6 เทพนิมิต บ้านโคกตะแบง - พระค านวณ  - ธรรมยุติ 
7 ทรงธรรม บ้านสามขัว - พระภาคภูมิ  สุภาจาโร ธรรมยุติ 
8 เทพภูทอง บ้านภูทอง - - ธรรมยุติ 
9 หนองอ้อ(ค าน้ าบ่อ) 

 

บ้านดงเย็น 1 พระครูสุทธิสิริคุณ เจ้าคณะต าบล
มหานิกาย 

 
 
 8.1 ประเพณีและงานประจ าปี 

  ชาวต าบลดงเย็นสวนใหญ่เป็นชนเผ่าย้อ ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน  7  
หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านดงเย็น  บ้านหนองแคน  บ้านนาจาน  บ้านโพนสวางหมู่  6,14  บ้านโคกขามเลียนและบ้าน
นาทอง  หมู่  12  และได้ยึดถือจารีตประเพณีสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ  ได้แก่ ฮีต  12  และครอง  14  เป็นหลัก  
เช่น  บุญข้าวจ่ี  บุญกองข้าว  บุญผเวส  บุญกฐิน  เข้าพรรษาและออกพรรษา  บุญบั้งไฟ  เป็นต้นและมีการจัดงาน
ประจ าปีของท้องถิ่น  คือ งานวันเนาเผ่าย้อ  ซ่ึงจะจัดหลังจากวันสงกรานต์  15  วัน  บริเวณสวนสาธารณะหนอง
อ้อ  บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี  1   
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 8.2  ภูมิปัญญาทองถิ่น และภาษาถิ่น 
  ชาวต าบลดงเย็นส่วนใหญ่เป็นเผ่าย้อ  เป็นหนึ่งในชนแปดเผ่าของจังหวัดมุกดาหาร  และใช้ภาษา
ย้อซ่ึงเป็นภาษาท้องถิ่นในการติดต่อส่ือสาร 
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า  
  - แหล่งน้ าธรรมชาติต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  ล าห้วย จ านวน  12  แห่ง  และหนองน้ า  
จ านวน 16 แห่ง  สภาพล าห้วยและหนองน้ าภายในต าบล ตื้นเขินบางส่วน  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอเพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 
 9.2  ป่าไม้/ภูเขา 
  -ทรัพยากรปุาไม้ท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์  ได้แก่ ปุาดงซ าเล  ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ  2,000  ไร่ 
  ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านโคกขามเลียน  ภูทอง  นาจาน  หนองแคน   และพื้นท่ีภูเขาจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภู
สระดอกบัวและ  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีท า
การเกษตร 
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ส่วนที ่3 
แผนยุทธศาสตร์ วิสยัทัศน์ พันธกจิ จุดมุง่หมายและแนวทางการพฒันา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนยุทธศาสตร์ 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ี
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  
(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   4.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   4.3 การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
   4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
   4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   4.6 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

๒๘ 

 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
 นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
 นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  
๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 
วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”    
 
หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
   
วัตถุประสงค์  
 ๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
 ๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
 ๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 
 



 

 

๒๙ 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
 ๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
 ๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
 ๓)  การลดรายจ่าย     
 ๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  
๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
 ค่านิยมหลักของคนไทย เพือ่สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
  ๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
  ๒)  ซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
  ๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
  ๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
  ๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  ๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
  ๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
  ๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  ๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 
  ๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
  ๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
 ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไป
จาก 
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
 ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดงันี ้
  ๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
  ๓)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
  ๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  ๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  ๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
  ๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  ๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 ๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
  ๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   ๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 
   ๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว่า



 

 

๓๑ 

 

ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
   ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
   ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ท้ังนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการ
ปูองกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดิน
ในการต่อสู้กับยาเสพติด 
  ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึก
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้
ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้ 
   ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 
   ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความ
เส่ียง 
   ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 
   ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
   ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ป ี
   ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเร่ืองท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า
ผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  
(พ.ศ. 2561-2564) 
  1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (Positioning)  ของกลุ่มจังหวัด  ดังนี้ 
   -จุดเน้นท่ี  1  การท่องเท่ียว 
   -จุดเน้นท่ี  2 การเกษตร 
   -จุดเน้นท่ี  3 การค้าการลงทุน 
  2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
   “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ท่องเท่ียว  3  ธรรรม  เชื่อมโยง  3  ประเทศ  มุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” 
  3. พันธะกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) 
   “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในด้านการ
ท่องเท่ียว  การเกษตร  และการค้าการลงทุน  เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด” 
  4. เป้าประสงค์รวม 
   “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และรายได้ของประชาชน” 
 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์รวม 
  -ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPCP:  Gross  Provincial  Cluster  Product ) เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  3  
จากปีท่ีผ่านมา 
  -รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per  Capita  )เพิ่มขึ้นร้อยละ  5  จากปีท่ีผ่านมา 
 
  5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหมด  4  
ประเด็น  ดังน้ี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ  วัฒนธรรม)อย่า
ยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  การส่งเสริม  พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
 วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร  
  “เมืองการค้า การเกษตร    การท่องเท่ียวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน ” 
 เป้าประสงค์ 
  1. สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาค
การเกษตร การค้าชายแดน  และการท่องเท่ียว 



 

 

๓๓ 

 

  2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ท่ัวถึงรวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
  3. เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์
                       ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)   
        1. ด้านการเกษตร 
    - โคเนื้อหนองสูง  
   - ข้าวอินทรีย ์
        2. ด้านการท่องเทียว 
  - เชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
         3. ด้านการลงทุน 
             - การค้าชายแดน  และการลงทุน 
       4. ด้านอุตสาหกรรม 
                      -อุตสาหกรรมการเกษตร 
 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
 วิสัยทัศน์ (   Vision   ) 
  “สังคมน่าอยู่  สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง  ด ารงอยู่คู่การท่องเท่ียว  หนึ่งเดียวการศึกษา
ดี  มีมาตรฐานสากล  บูรณาการสู่อาเซียน” 
 
 พันธะกิจ 
  - พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคม
ฐานความรู้ 
  - ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม  
  - สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 7  ด้านดังน้ี  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 5  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 6  เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

            ยุทธศาสตร์ท่ี 7  เสริมสร้างการผลิต  และการจัดการอาหารปลอดภัย  
 
๙.  แผนพัฒนาอ าเภอ 
 นโยบายการพัฒนาอ าเภอประจ าปี 
  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับกระจาย
รายได้  ส่งเสริมการมีงานท า  ขยายโอกาสการศึกษาให้ท่ัวถึงชนบทห่างไกลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่ าง
บูรณาการ  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 
 
 นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นประจ าปี 
  1. ปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอยต่าง ๆ ให้เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง  รวมท้ังปรับปรุงท่อระบาย
น้ า  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าทุกสาย 
  2. ปรับปรุงสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มากขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนของประชาชน 
  3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมโดยเฉพระการจัดการขยะและมลภาวะต่าง ๆ ให้มีสภาพ
ดีขึ้น 
  4. จะด าเนินการก่อสร้างระบบประปาสะอาดได้มาตรฐานไว้บริการประชาชน  รวมท้ังน้ าส าหรับ
อุปโภค  บริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณธรรมและจริยธรรม 
  7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้มากยิ่งขึ้น 
  8. บริหารงานและใช้งบประมาณของเทศบาลด้วยความซื้อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากท่ีสุด 
  9. จะส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ี 
  11. ส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกายกิจกรรมนันทนาการ และการควบคุมโรค 
  12. ก าชับ  กวดขนั  ให้เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน  และสามารถ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยท่ัวหน้า  ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล 
 
 



 

 

๓๕ 

 

๑๐.  แผนพัฒนาต าบล 
 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ 
  “ดงเย็นเมืองน่าอยู่   เคียงคู่วัฒนธรรม   การศึกษาก้าวน า   เกษตรกรรมก้าวไกลอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ” 

 พันธะกิจ  
     1. สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
     2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะรวมท้ังการพัฒนาด้าน
สุขาภิบาลและสาธารณสุข 
              3. ส่งเสริมศาสนา  จารีตประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรม 
              4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 
   6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
    7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่
ประชาชน 
    8.  พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง  ท่ัวถึง  โปร่งใสและเป็น ธรรม  เพื่อตอนสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

  1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน  และท่ัวถึง ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีถูกหลัก
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
          2. ประชาชนมีรายได้เกินขีดความยากจน 
  3. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            4. หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 
  6. ประชาชนมีสุขภาพดี  ไม่เจ็บป่วย 
  7. ต าบลดงเย็นเป็นเมืองน่าอยู่  
  8. การบริหารเทศบาลมีธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น 
 ภายใต้วิสัยทัศน์  (Vision)  พันธะกิจ  (Mission)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)  ดังกล่าวเพื่อให้
การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น (พ.ศ. 2561– 2565)  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเป็น 5  ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  1.1การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและมาตรฐาน 

                 1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



 

 

๓๖ 

 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม  
                2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา  ท้ังในและนอกระบบอย่างบูรณาการ  
               2.2 ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  และการออกก าลังกายทุกประเภท 
  2. 3 ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ สังคม  
                 3.1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
                  3.2. จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
                3.3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               3.4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 
  3.5. พัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิการชุมชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4.1. ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน   
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     5.1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล 
                     5.2. การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจ
และทุ่มเท 

                    5.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เทคโนโลยีท่ี
มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
 
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เร่ือง  การสนับสนุนการขับเคล่ือน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
  ๑)  แผนท าเอง   
  ๒)  แผนขอความร่วมมือ   
  ๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผน
ชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  
๑  คร้ัง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    
 



 

 

๓๗ 

 

  ๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
  ๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 

  ๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
  ๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มี
การท่องเท่ียว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
  ๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมแีหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
  ๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
  ๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  ๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
  ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
  ๑๐)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กล่ินเหม็น  
  ๑๑)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
 

๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เร่ือง  
การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชน
ได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่ างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
  ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
  ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 



 

 

๓๘ 

 

  ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

   (๑) ด้านเกษตร 

   (๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
   (๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

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



 

 

๓๙ 

 

ส่วนท่ี 4 
การน าแผนพฒันาไปสูก่ารปฏิบัติ 

 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทศบาลต าบลดงเย็น  ได้ก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล   
เพื่อให้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเดทศบาลต าบลดงเย็น  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
ตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม 2561- 30 กันยายน  2562  คือ  การประเมินผลเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(performance  Indicators)  ดังนี้ 
 1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ  ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้องประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนกล
ยุทธ์/แผนงาน  ซ่ึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเปูฯการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า( Input)  ผลผลิต(output) 
และผลกระทบ(impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเง่ือนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  ในการก าหนดตัว
บ่งชี้  เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจ
ต่อไป  การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเร่ิมจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดไว้  ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า  เพื่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจาการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเปูฯไปตามแนวทางท่ีได้วาไว้หรือไม่  หรืออาจมรการประเมินแนวลึก  
เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลท่ีจ าเป็น 
 2. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  2.1 ท าให้ทราบได้ว่าส่ิงท่ีได้ด าเนินการไปนั้นมีความกาวหน้ามากน้อยเพียงใด  ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
เพราะเหตุใด  ประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม่พอใจ 
  2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  ผู้ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์  หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะส้ินสุดแล้วก็ตาม  ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต  เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  2.3 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
  2.4 เป็นเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาใน
การจัดสรรเงินรางวัล(Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชกรต่างๆ  โดยคาดหวังว่าจะเป็นเคร่ืองมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 
 



 

 

๔๐ 

 

 3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
  3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
  3.2 เพื่อให้ทราบถึงการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
  3.3 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  4.1 ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
  4.3 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
  4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

การด าเนนิการ มีการ
ด าเนนิการ 

 

ไม่มีการ
ด าเนนิงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่   
1. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √ √ 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √ √ 
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √ √ 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √ √ 
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √ √ 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√ √ 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √ √ 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √ √ 
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√ √ 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น 

√ √ 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√ √ 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน √ √ 
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √ √ 
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √ √ 
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √ √ 
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนการพัฒนา √ √ 
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการ  ในแผนยุทธศาสตร์ √ √ 
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √ √ 

 



 

 

๔๑ 

 

แบบที่ก าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่  ด าเนินการใหค้ะแนน 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    3.8 แผนงาน (5) (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) (5) 

รวม 100 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๒ 

 

4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1. ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ปุา ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

20 
(3) 

2. ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) (2) 

3. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

4. ข้อมูลเก่ียวกับระบบพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

5. ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
 

(2) (2) 

6. ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ๓มิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(2) (2) 

7. ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2) (2) 

9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2) 
 

(2) 

2. การวิเคราะห์ภาวการณ์
และศักยภาพ 

  
   
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

20 
(5) 



 

 

๔๓ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

(3) (3) 

3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(3) (3) 

4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น   

(3) (3)  

5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) (3)  

6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของ ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการ ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค)  
 

(3)  (3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เชื่อมดยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์และสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

60 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประรัฐ แผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 
 

(10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) (10) 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

(5) (5) 



 

 

๔๔ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าไปสู้การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
น่ัน 
 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) 
 

(5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู้ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) (5) 

3.8แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพี่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
โครงการดังกล่าว 
 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5) (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 8 

2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 

2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 

2.5  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 

  1.  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 

  2.  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 

  3.  เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้    
ถูกต้อง  

(5) 5 

  4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 

  5. เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที  12  

(5) 5 

  6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 

  7. โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 

  8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง  มั่งค่ัง  
ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

  9. งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 4 

  10.  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 

  11.  มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 

  12.  ผลท่ีดาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวม 100 98 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๔๖ 

 

แนวทางเบ้ืองตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพฒันาท้องถิน่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน(ใช้ในกาวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand(Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
 

10 10 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน ามาใช้วัดผลเชิงปริมาณ  
เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีเท่าไหร่  
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency)ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact)โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ(Quantitative) 
 

10 8 

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งาน
ต่างๆที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆมีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Efficiency) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact)โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ(Quantitative) 
 

10 10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิเคราะห์ SWOT  
Analysis/Demand(Demand  Analysis)/Global Demand 
/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นทีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 
 

10 10 



 

 

๔๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังน้ี  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง  อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
(5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

วัตถุประสงค์ชัดเจน(clear  objective) โครงการต้องก าหนด  
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณท่ีถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถบรรจุจ านวนเท่าไหร่  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร  มี
ผลผลิต อย่างไร  กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน  ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนวาโครงการน้ีจะท าที่ไหนเริ่มต้นใน
ช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไป  ว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) (5) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  20  ปี 

โครงการสอดคล้องกับ(1)ความม่ันคง(2)การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน(3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(4)การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม(5)การสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง  
ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12(1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา(3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4)ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย(5)ยึดหลักการน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เปูฯ
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา(1)ยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2)การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ(3)การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม(4)การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5)การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(6)การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับThailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม(2)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้านอุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม(3)เปลี่ยนจากกการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการ 

(5) (5) 



 

 

๔๘ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 มากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น ที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองได้หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) (5) 

5.9งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่(1)ความประหยัด(Economy)(2)ความมี
ประสิทธิภาพ(Efficiency)(3)ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)(4)ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความ
ยุติธรรม(Equity)(5)ความโปร่งใส(Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5) (5) 

5.11มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีวัดผลงาน(Key Performance Indicator:KPI) ที่
สามารถวัดได้(Measurable) ใชบ้อกประสิทธิผล(Effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึ่งพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนกับ
สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะรับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง(1)มี
ความเป็นไปได้และมีความจ าเพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้(3)ระบุสิ่งที่ติ
องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 
 
 

(5) (5) 



 

 

๔๙ 

 

ส่วนที่  5 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันาท้องถิน่ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 
6  ข้อ  28 ข้อ 29  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี  
10  ตุลาคม  2559  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และการติดตามและประเมินผลแผน 



 

 

๓๒ 

 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล  การด าเนนิงาน  เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม-เดือนกนัยายน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  :  เทศบาลต าบลดงเย็น 
2. รายงานผลการด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

3. จ านวนโครงการตามแผนพฒันาท้องถิน่  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง(ครั้งที่  1) (ครั้งที่ 2) และ (ครั้งที่ 3) 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

73 51,786,100 83 21,427,500 367 188,891,300 3 185,000 3 185,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรม 

67 29,291,449 75 15,721,449 71 18,591,289 63 21,644,289 61 16,950,289 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

41 2,628,575 39 2,235,700 47 17,897,921 46 17,777,921 46 17,777,921 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 694,950 10 779,950 22 1,782,100 22 1,782,100 22 1,782,100 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

91 62,976,133 82 61,248,133 16 1,810,000 16 1,810,000 16 1,810,000 

รวมท้ังหมด 280 147,377,207 289 101,412,732 523 228,972,610 150 43,199,310 148 38,505,310 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ  พบว่า  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง(คร้ังท่ี 1)(คร้ัง
ท่ี 2) และ (คร้ังท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ  2563  ของเทศบาลต าบลดงเย็น  รวมท้ังส้ิน  523  โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน  228,972,610  บาท มีการกระจายงบประมาณ
และโครงการครบท้ัง 5 ยุทธศาสตร์  



 

 

๓๓ 

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง(ครั้งที่  1) (ครั้งที่ 2) และ (ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ  2563 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 จากการติดตามประเมินผลฯ พบว่า  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข/เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) และ 
(คร้ังท่ี 2)  และ (คร้ังท่ี 3) ของเทศบาลต าบลดงเย็น  ปีงบประมาณ  2563  มีท้ังหมด  523  โครงการ  มีจ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563  จ านวน  138  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  26.39  มีโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  56  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  10.70  จากโครงการท่ีปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ร้อยละโครงการท่ีแล้วเสร็จ  คิดจากจ านวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้ังหมด 
 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 367 70.18 36 6.88 21 4.01 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 71 13.58 49 9.36 18 3.44 

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 47 8.98 28 5.36 4 0.76 

4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 4.21 14 2.68 6 1.15 

5. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 16 3.05 11 2.11 7 1.34 

รวม 523 100 138 26.39 56 10.70 



 

 

๓๔ 

 

5. จ านวนงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563  ในแต่ละยุทธศาสตร ์

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 จาการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่ามีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข/เพิ่มเตมิและเปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) (คร้ังท่ี 2) และ (คร้ังท่ี 3) 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น  จ านวนเงินทั้งส้ิน  228,972,610.00  บาท  มีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวนเงินทั้งส้ิน  8,734,221.58  บาท        
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้ังหมด 
 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 367 188,891,300.00 36 7,120,000.00 21 4,736,300.00 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 71 18,591,289.00 49 10,433,452.00 18 3,078,510.00 

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 47 17,897,921.00 28 13,756,200.00 4 324,325.58 

4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 1,782,100.00 14 701,150.00 6 425,454.00 

5. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 16 1,810,000.00 11 1,120,000.00 7 169,632.00 

รวม 523 228,972,610.00 138 33,130,802.00 56 8,734,221.58 



 

 

๓๕ 

 

5. ผลการด าเนินการโครงการ ปีงบประมาณ  2563  
 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 จากการติดตามประเมินผลฯ พบว่า  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข/เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1) (คร้ังท่ี 
2)  และ (คร้ังท่ี 3) ของเทศบาลต าบลดงเย็น  ปีงบประมาณ  2563  จ านวนเงินท้ังหมด  228,972,610.00บาท  มีจ านวนเงินท่ีบรรจุในแผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวนเงิน  33,130,802.00บาท  คิดเป็นร้อยละ  14.46มีจ านวนเงินท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  8,734,221.58 บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.81
บาท  จากจ านวนเงินปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 หมายเหตุ : ร้อยละโครงการท่ีแล้วเสร็จ  คิดจากงบประมาณโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้ังหมด 
 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

188,891,300.00 82.49 7,120,000.00 3.11 4,736,300.00 2.06 

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 18,591,289.00 8.12 10,433,452.00 4.56 3,078,510.00 1.34 

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 

17,897,921.00 7.82 13,756,200.00 6.00 324,325.58 0.15 

4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,782,100.00 0.78 701,150.00 0.31 425,454.00 0.18 

5. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1,810,000.00 0.79 1,120,000.00 0.48 169,632.00 0.08 

รวม 228,972,610.00 100 33,130,802.00 14.46 8,734,221.58 3.81 
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ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณ
ประจ าปี 

งบตามขอ้บญัญติั/เทศ
บญัญติั 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการเสริมผิว
จราจรถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้นดงเยน็ ม.1  

โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ภายในหมู่บา้นดงเยน็ ม.
1 

200,000.00 0.00 0.00 

2. โครงการธนาคารน ้า
ใตดิ้นแบบปิด(ก่อสร้าง
คลองระบายน ้ าไร้ท่อ)
ขา้ง ศพด.บา้นโคก
ตะแบง หมู่ท่ี 5  

โครงการธนาคารน ้าใต้
ดินแบบปิด(ก่อสร้าง
คลองระบายน ้ าไร้ท่อ) 
ขา้ง ศพด.บา้นโคก
ตะแบง หมู่ท่ี 5 

120,000.00 0.00 0.00 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบา้นดงเยน็ หมู่ท่ี 
1- หลงั รร.บา้นดงเยน็ 
หมู่ท่ี 1  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางบา้นดงเยน็ หมู่ท่ี 1 – 
หลงั ร.ร.บา้นดงเยน็ หมู่
ท่ี 1 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 

4. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน ้ า ภายใน
หมู่บา้นหนองแคน(เรียบ
ถนน ทช.3009 มห.) หมู่
ท่ี 2  

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน ้า ภายใน
หมู่บา้นหนองแคน(เรียบ
ถนน ทช.3009 มห.) หมู่
ท่ี 2 

350,000.00 347,000.00 347,000.00 

5. โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. รอบเมรุบา้นหนอง
แคน  

โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. รอบเมรุบา้นหนอง
แคน หมู่ท่ี 2 

90,000.00 0.00 0.00 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ สายภายใน
หมู่บา้นป่งโพน หมู่ท่ี 3 

(คุม้รุ่งแสงทอง)  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ภายในหมู่บา้นป่งโพน 
หมู่ท่ี 3(คุม้รุ่งแสงทอง) 

140,000.00 0.00 0.00 
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7. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน ้ าภายใน
หมู่บา้นป่งโพน หมู่ท่ี 3  

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน ้า ภายใน
หมู่บา้นป่งโพน หมู่ท่ี 3 

400,000.00 396,000.00 396,000.00 

8. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน ้ าภายใน
หมู่บา้นสามขวั หมู่ท่ี 4  

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน ้า ภายใน
หมู่บา้นสามขวั หมู่ท่ี 4 

150,000.00 148,000.00 148,000.00 

9. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายนาหม่อง 
ทิศตะวนัออกบา้นสาม
ขวั หมู่ท่ี 4  

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนาหม่องทิศ
ตะวนัออก บ.สามขวั ม.4 

304,000.00 301,000.00 301,000.00 

10. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล.ห้วยค า
แฮด(คุม้โนนสะอาด) 
หมู่ท่ี 2  

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล.ห้วยค า
แฮด(คุม้โนนสะอาด) ม.
2 

175,000.00 172,000.00 172,000.00 

11. โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางเขา้ห้วย
ชา้งชน บา้นโคกตะแบง 
หมู่ท่ี 5  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางเขา้หว้ยชา้งชนบา้น
โคกตะแบง หมู่ท่ี 5 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 

12. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล.ถนน
สายป่งเปือยขา้มหว้ย
ตอกผึ้งบริเวณนานาย
เลิม ม.6  

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล.ถนน
สายป่งเปือยขา้มหว้ย
ตอกผึ้งบริเวณนานาย
เลิม ม.6 

350,000.00 346,000.00 346,000.00 

13. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบา้นโพน
สวาง-หว้ยเหมา้ หมู่ท่ี 6  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ.โพนสวาง - 
หว้ยเหมา้ หมู่ท่ี 6 

 

 

 

150,000.00 147,000.00 147,000.00 
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14. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายบา้นโคก
ขามเลียน หมู่ท่ี 7-เหล่า
หวับา้น(ช่วงท่ี 2)  

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายบ.โคกขาม
เลียน หมู่ท่ี 7 -เหล่าหวั
บา้น(ช่วงท่ี 2) 

326,000.00 323,000.00 323,000.00 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบา้นยายป่ัน-
ค าพนา หมู่ท่ี 7  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บา้นยายป่ัน - ค  าพนา ม.
7 

220,000.00 0.00 0.00 

16. โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บา้นนาจาน หมู่ท่ี 8  

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บา้นนาจาน หมู่ท่ี 8 

60,000.00 0.00 0.00 

17. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายบา้นนาจาน หมู่ท่ี 8 -

ศพด.บา้นหนองแคน  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บา้นนาจาน หมู่ท่ี 8 – 
ศพด.บา้นหนองแคน 

220,000.00 0.00 0.00 

18. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน ้ าหนา้บา้น
ยายยอ่ง หมู่ท่ี 8  

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน ้าหนา้บา้นยาย
ยอ่ง หมู่ท่ี 8 บ.นาจาน 

200,000.00 197,000.00 197,000.00 

19. โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ซอยบา้นนาง
วาสนา หมู่ท่ี 9 บา้นค า
บง  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย
บา้นนางวาสนา หมู่ท่ี 9
บา้นค าบง 

250,000.00 0.00 0.00 

20. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายรามสูร-
ขา้มทุ่ง บา้นค าบง หมู่ท่ี 
9  

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายรามสูร – ขา้ม
ทุ่ง บา้นค าบง หมู่ท่ี 9 

232,000.00 229,000.00 229,000.00 
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21. โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ สายหนองแสง-
แกง้จนัแดง บา้นดอน
สวรรค ์หมู่ท่ี 10  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
หนองแสง - แกง้จนัแดง 
บา้นดอนสวรรค ์ม.10 

220,000.00 0.00 0.00 

22. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายนาค าป่า
หลาย หมู่ท่ี 10  

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนาค าป่าหลาย 
หมู่ท่ี 10 

160,000.00 158,000.00 158,000.00 

23. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบา้นดอน
สวรรค-์แกง้จนัทร์แดง 
หมู่ท่ี 10  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ.ดอนสวรรค ์
– แกง้จนัทร์แดง ม.10 

110,000.00 108,000.00 108,000.00 

24. โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ซอยสุวรรณโชติ 
บา้นโนนสวรรค ์หมู่ท่ี 
11  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย
สุวรรณโชติ บ.โนน
สวรรคม์.11 

303,000.00 0.00 0.00 

25. โครงการซ่อมแซม
ฝายน ้าลน้ มข 2527 กั้น
หว้ยทราย หมู่ 11 บา้น
โนนสวรรค ์ 

โครงการซ่อมแซมฝ่าย
น ้าลน้ มข.2527 กั้นหว้ย
ทราย ม.11 บ.โนน
สวรรค ์

180,000.00 177,000.00 177,000.00 

26. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน ้ าบา้นนา
ทอง หมู่ท่ี 12-เหล่าคาม  

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน ้าบ.นาทอง หมู่
ท่ี 12 - เหล่าคาม 

88,000.00 87,000.00 87,000.00 

27. โครงการเสริมผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ คุม้ตะวนัสี
ทอง บา้นนาทอง ม.12  

โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
คุม้ตะวนัสีทอง บ.นา
ทอง ม.12 

 

 

166,000.00 0.00 0.00 
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28. โครงการก่อสร้าง 
ถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ทางเขา้วดับา้นนา
ทอง หมู่ท่ี 12  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
ทางเขา้วดั บ.นาทอง ม.
12 

216,000.00 0.00 0.00 

29. โครงการขยายเขต
ประปาสายนาทองหมู่ท่ี 
12 -เหล่าคาม  

โครงการขยายเขต
ประปาสายนาทอง หมู่ท่ี 
12 - เหล่าคาม 

30,000.00 29,300.00 29,300.00 

30. โครงการก่อสร้าง
ศาลาพกัญาติบา้นภูทอง 
หมู่ท่ี 13  

โครงการก่อสร้างศาลา
พกัญาติบา้นภูทอง หมู่ท่ี 
13 

320,000.00 317,000.00 317,000.00 

31. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ทางเขา้สนามกีฬาบา้นภู
ทอง ม.13  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
ทางเขา้สนามกีฬา บ.ภู
ทอง ม.13 

180,000.00 177,000.00 177,000.00 

32. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล.ขา้ม
หว้ยตอกผึ้ง ถนนสาย
ลาดเต ้ม.14  

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล.ขา้ม
หว้ยตอกผึ้ง ถนนสาย
ลาดแต ้ม.14 

350,000.00 346,000.00 346,000.00 

33. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ.โพน
สวาง-ดานปลาขาว หมู่ท่ี 
14  

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ.โพนสวาง - 
ดานปลาขาว หมู่ท่ี 14 

140,000.00 137,000.00 137,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ประเพณแีละวฒันธรรม 

34. โครงการอบรม
พฒันาศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงาน  

โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและศึกษา
ดูงาน 

 

 

0.00 0.00 0.00 
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35. โครงการสงเสริม
ทกัษะชีวติเยาวชนไทย
เพ่ือห่างไกลยาเสพติด  

โครงการส่งเสริมทกัษะ
ชีวติเยาวชนไทยเพ่ือ
ห่างไกลยาเสพติด 

7,700.00 0.00 0.00 

36. โครงการปฐมนิเทศ
ผูป้กครองศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็  

โครงการประชุม
ปฐมนิเทศผูป้กครอง
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

20,000.00 19,600.00 19,600.00 

37. ค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาขา้ราชการครู/
พนกังานครูผูดู้แลเดก็  

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ขา้ราชการครู/พนกังาน
ครูผูดู้แลเดก็ 

100,000.00 52,235.00 52,235.00 

38. ค่าใชจ่้าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymatric digital 

Subscriber Line:ADSL  

ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ 
Asymmetric Digital 

Subscriber Line : ADSL 

9,600.00 9,600.00 9,600.00 

39. ค่าใชจ่้ายโครงการ
พฒันาขา้ราชการครู/
พนกังานครูของ  

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ขา้ราชการครู/พนกังาน
ครู 

86,000.00 77,300.00 77,300.00 

40. ค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 

41. ค่าใชจ่้ายโครงการ
พฒันาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(SBMLD)  

ค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(SBMLD) 

750,000.00 0.00 0.00 

42. โครงการพฒันา/
ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน  

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา/
ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน 

 

 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 
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43. โครงการอบรมให้
ความรู้มาตรการดา้น
ความปลอดภยัใน
สถานศึกษาสงักดั
เทศบาลต าบลดงเยน็  

ค่าใชจ่้ายโครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการมาตรการ
ดา้นความปลอดภยัใน
สถานศึกษาสงักดั
เทศบาลต าบลดงเยน็ 

 

30,000.00 27,960.00 27,960.00 

44. ค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเยน็  

ค่าใชจ่้ายโครงการ
อาหารกลางวนั ร.ร. 
อนุบาลเทศบาลต าบลดง
เยน็ 

1,012,000.00 969,720.00 969,720.00 

45. ค่าใชจ่้ายโครงการ
รณรงคป้์องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา  

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียวในสถานศึกษา 
สงักดั อปท. 

50,000.00 0.00 0.00 

46. โครงการส่งเสริม
การ บริโภคผกัและ
ผลไม ้ 

โครงการส่งเสริมการ
บริโภคผกัและผลไม ้

25,000.00 0.00 0.00 

47. ค่าใชจ่้ายโครงการ
การปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา  

ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

48. ค่าใชจ่้ายโครงการ
พฒันาเจา้หนา้ท่ีเทศบาล
ต าบลดงเยน็  

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบล
ดงเยน็ 

3,000.00 0.00 0.00 

49. ค่าใชจ่้ายโครงการ
พฒันาครูแกนน าของ
โรงเรียนอนุบาลฯ  

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ครูแกนน าของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดง
เยน็ 

3,000.00 0.00 0.00 

50. โครงการจดังานวนั
เดก็แห่งชาติ  

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน
วนัเดก็เเห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 
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51. โครงการแนะแนว 
การศึกษาต่อ  

โครงการแนะแนวศึกษา
ต่อ 

 

5,000.00 0.00 0.00 

52. โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้น
วชิาการ เขา้ร่วมแข่งขนั
ในโครงการคนแกร่งใน
โรงเรียนทอ้งถ่ิน  

โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้น
วชิาการ เขา้ร่วมแข่งขนั
โครงการคนเก่งใน
โรงเรียนทอ้งถ่ิน 

45,000.00 0.00 0.00 

53. ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  

ค่าหนงัสือเรียนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

41,800.00 24,600.00 24,600.00 

54. โครงการสนบัสนุน
ค่าอาหารกลางวนัเดก็ 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

ค่าใชจ่้ายโครงการ
อาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สงักดั
เทศบาลต าบลดงเยน็ 
จ  านวน 8 แห่ง 

1,249,400.00 1,249,400.00 1,249,400.00 

55. โครงการจดักิจกรรม
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  

ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

 

118,390.00 115,155.00 115,155.00 

56. ค่าปัจจยัพ้ืนฐาน
ส าหรับนกัเรียนยากจน  

ค่าปัจจยัพ้ืนฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน 

35,000.00 33,500.00 33,500.00 

57. ค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
การจดักระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 'สถานศึกษา
พอเพียง สู่ ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 0.00 0.00 
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58. ค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา 
อปท.  

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 

59. กิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียว ในสถานศึกษา 
สงักดั อปท.  

ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียวในสถานศึกษา 
สงักดั อปท. 

50,000.00 0.00 0.00 

60. สถานศึกษาดีเด่นใน
การรณรงคป้์องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา  

สถานศึกษาดีเด่นในการ
รณรงคป้์องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

61. โครงการส่งเสริม
ทกัษะทาง วชิาการและ
จดั ประสบการณ์การ
เรียน รู้ใหก้บัเดก็  

โครงการส่งเสริมทกัษะ
ทางวชิาการและการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
ใหก้บัเดก็ 

20,000.00 0.00 0.00 

62. โครงการสอนเสริม
เพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ(ช่วงปิด
ภาคเรียน)  

โครงการส่งเสริมเพ่ิม
ผลสมัฤทธ์ิ (ปิดเทอม) 

10,000.00 0.00 0.00 

63. โครงการจดัการ
แข่งขนักีฬาสมัพนัธ์ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  

ค่าใชจ่้ายโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬา
สมัพนัธ์ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ ประจ าปี 2563 

50,000.00 49,440.00 49,440.00 

64. ค่าใชจ่้ายโครงการ
แข่งขนักีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเยน็  

ค่าใชจ่้ายโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬาสี
ภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเยน็ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 

65. โครงการแข่งขนักีฬา
ตา้นภยัยาเสพติด  

ค่าใชจ่้ายโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬาตา้น
ภยัยาเสพติด ประจ าปี 
2563 

31,800.00 0.00 0.00 
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66. ประเพณีเนา
สงกรานต(์เผา่ยอ้)  

ค่าใชจ่้ายโครงการจดั
งานประเพณีบุญวนัเนา
สงกรานตเ์ผา่ยอ้ 
ประจ าปี 2563 

30,000.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

67. โครงการจดัท าแผน
ท่ีภาษี  

ค่าใชจ่้ายในการจดัท า
แผนท่ีภาษี 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 

68. โครงการจดัตั้งจุด
สกดัช่วงเทศกาลปีใหม่  

โครงการจดัตั้งจุดสกดั
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
2563 

30,000.00 4,200.00 4,200.00 

69. โครงการจดัตั้งจุด
สกดัช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ 

โครการจดัตั้งจุดสกดั
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 
2563 

0.00 0.00 0.00 

70. โครงการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั  

โครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

0.00 0.00 0.00 

71. โครงการความ
ปลอดภยัทางถนน  

โครงการความปลอดภยั
ทางถนน 

30,000.00 0.00 0.00 

72. โครงการพฒันา
ศกัยภาพเดก็และ
เยาวชน  

โครงการพฒันาศกัยภาพ
เดก็และเยาวชน 

20,000.00 0.00 0.00 

73. โครงการแกปั้ญหา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้
รายไดน้อ้ย  

โครงการแกปั้ญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวติผูด้อ้ย
โอกาศและผูมี้รายได้
นอ้ย 

10,000.00 0.00 0.00 

74. โครงการสนบัสนุน
ศูนยพ์ฒันาครอบครัว
ต าบลดงเยน็  

โครงการสนบัสนุนศูนย์
พฒันาครอบครัวต าบล
ดงเยน็ 

10,000.00 0.00 0.00 
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75. โครงการฝึกอาชีพ
สร้างรายไดชุ้มชน  

โครงการฝึกอาชีพสร้าง
รายไดชุ้มชน 

30,000.00 0.00 0.00 

76. โครงการพฒันา
ศกัยภาพของสตรี  

โครงการพฒันาศกัยภาพ
ของสตรี 

20,000.00 0.00 0.00 

77. โครงการส่งเสริม
การศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลดงเยน็  

โครงการส่งเสริมศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลดงเยน็ 

20,000.00 17,130.58 17,130.58 

78. โครงการฝึกอบรม
การจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ 
ดา้นเกษตรธรรมชาติ 
เกษตรปลอดสารเคมี  

โครงการฝึกอบรมการ
จดัตั้งแหล่งเรียนรู้ ดา้น
เกษตรธรรมชาติ เกษตร
ปลอดสารเคมี 

20,000.00 0.00 0.00 

79. โครงการฝึกอบรม
การท าปุ๋ยจุรินทร์ทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดการ
ใชส้ารเคมีดา้น
การเกษตร  

โครงการฝึกอบรมการ
ท าปุ๋ยจุลินทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลด
การใชส้ารเคมีในดา้น
การเกษตร 

20,000.00 0.00 0.00 

80. โครงการฝึกอบรม
การอนุรักษพ์นัธ์ุกรรม
พืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  

โครงการฝึกอบรมการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

20,000.00 0.00 0.00 

81. โครงการฝึกอบรม
การปลูกหญา้แฝก เพ่ือ
การอนุรักษดิ์นและน ้า 
ตามแนวพระราชด าริ  

โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกหญา้แฝก เพ่ือการ
อนุรักษดิ์นและน ้า ตาม
แนวพระราชด าริ 

20,000.00 2,995.00 2,995.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ 

82. โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคเอดส์  

ค่าใชจ่้ายในโครงการ
รณรงคป้์องกนัโรคเอดส์ 

 

 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 
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83. โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน
การแพทยฉุ์กเฉินหรือกู้
ชีพ  

ค่าใชจ่้ายในโครงการ
พฒันาศกัยภาพ
ผูป้ฏิบติังาน การแพทย์
ฉุกเฉินหรือกูชี้พกูภ้ยั 

30,000.00 0.00 0.00 

84. โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีต าบลดงเยน็  

ค่าใชจ่้ายในโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

50,000.00 0.00 0.00 

85. โครงการส ารวจ
ขอ้มูลสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนตามพระปณิธาน 
ศาสตร์ตราจารย ์ดร.
สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารีปลอดภยั
จากโรคพิษสุนขับา้  

โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสตัว ์ตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
ดร. สมเดจ็พระเจา้ลูก
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

7,200.00 7,200.00 7,200.00 

86. โครงการโรงเรียนตุม้
โฮมผูสู้งอาย ุต  าบลดง
เยน็  

โครงการโรงเรียนตุม้
โฮมผูสู้งอาย ุต  าบลดง
เยน็ 

80,000.00 31,600.00 31,600.00 

87. โครงการธนาคาร
ขยะเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวติ  

โครงการธนาคารขยะ
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 

5,000.00 0.00 0.00 

88. ส าหรับขบัเคล่ือน
โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตร์ตราจารย ์ดร.
สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี  

โครงการขบัเคล่ือน
โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
ดร. สมเดจ็พระเจา้ลูก
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

72,000.00 72,000.00 72,000.00 
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89. โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบติั การ จดัท าแผน
ชุมชน ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรค  

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ จดัท าแผน
ชุมชน ในการ สร้าง
เสริมสุขภาพป้องกนัโรค 

15,450.00 15,450.00 15,450.00 

90. โครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข  

โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

280,000.00 269,200.00 269,200.00 

91. โครงการอบรมและ 
รณรงคโ์รค พิษสุนขับา้ 
ในสตัวเ์ล้ียง สุนขัและ
แมว  

โครงการอบรมและ
รณรงคโ์รคพิษสุนขับา้
ในสตัวเ์ล้ียงสุนขัและ
แมว 

15,000.00 0.00 0.00 

92. โครงการรณรงค ์
จงัหวดัสะอาดรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการรณรงค ์จงัหวดั
สะอาด รักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม 

14,500.00 0.00 0.00 

93. โครงการประกวด
ชุมชนน่าอยูข่ยะเหลือ
ศูนย ์ 

โครงการประกวดชุมชน
น่าอยู ่ขยะเหลือศูนย ์

22,000.00 0.00 0.00 

94. ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ  

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

40,000.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

95. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง 

200,000.00 0.00 0.00 

96. ค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา  

ค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

26,000.00 20,500.00 20,500.00 

97. ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ  

ค่าเดินทางไปราชการทั้ง
ในและนอก
ราชอาณาจกัร 

60,000.00 57,920.00 57,920.00 
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98. ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ  

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

40,000.00 4,788.00 4,788.00 

99. ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ  

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

40,000.00 13,640.00 13,640.00 

100. โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการสร้าง
ความปรองดอง  

ค่าใชจ่้ายโครงการ
ส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างความปรองดอง 

 

15,000.00 0.00 0.00 

101. โครงการจดัเวที
ประชาคมและทบทวน
แผนชุมชน  

โครงการจดัเวที
ประชาคมและทบทวน
แผนชุมชน 

0.00 0.00 0.00 

102. โครงการจดัเก็บ
ขอ้มูลเพ่ือการวางแผน
พฒันาทอ้งถ่ิน  

โครงการจดัเก็บขอ้มูล
เพ่ือการวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

70,000.00 63,560.00 63,560.00 

103. ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจกัร  

ค่าเดินทางไปราชการทั้ง
ในและนอก
ราชอาณาจกัร 

20,000.00 7,624.00 7,624.00 

104. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

15,000.00 1,600.00 1,600.00 
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ส่วนที่  6 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………. 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ  พบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  มีดังนี้ 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เทศบาลต าบลดงเย็น  จึง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
          2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า  ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนการ
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างเต็มท่ี 
 3. เนื่องจากสถานการณ์โควิท  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เร่ือง  งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )  ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus  Disease  2019 : - 2019 ) เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  รวมท้ังรัฐบาลได้มีประกาศขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาค
ส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดโอกาสการสัมผัสโรค  งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาท่ีท าให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก  เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(coronavirus  Disease  2019 : - 2019 )   เทศบาลต าบลดงเย็นจึงได้งดการจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามโครงการท่ีมีใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563    
 
          หมายเหตุ: ปัญหาและอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลต าบลดงเย็น  ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี 
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอ่ืนๆหลายแห่ง  คือ  ภาระค่าใช้จ่าย  ท้ังค่าใช้จ่ายประจ า  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากภาระหน้าท่ีท่ีต้องท า  
ในขณะท่ีรายรับโดยเฉล่ียแล้วเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  
          ข้อเสนอแนะ 

 1. กอง/งานท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้นว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  
หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินงานของโครงการคร้ังต่อไป 
          2. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2562  นอกจาก
เสนอสภาเทศบาลฯรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆรับทราบ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง  พัฒนา  แก้ไขให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยู่
แล้วให้ดีตลอดไป 
          3. การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันท้ังในเร่ืองของจ านวนโครงการ  และงบประม าณ
มากกว่าท่ีผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 
          4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเร่ืองส าคัญ  ในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  แต่จากการด าเนินการ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะเห็นได้ว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมี
น้อย 
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