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❖ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น0เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการดำเนินงาน0โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น0หมายถึง0กิจกรรมภายในซึ่งถูก

ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินการ0ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่0และประสิทธิภาพของ

วิธีการดำเนินงานให้สำเร็จ0โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

1.0การติดตาม0คือ0การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน0เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ

ดำเนินงาน0การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน0เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง

หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค0ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน0ปัญหาที่กำลังเผชิญ

อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน0หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนิน

งานให้ลุล่วง0ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้0กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร

จะเป็น เป็นต้น 

2.0การประเมินผล0คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่

การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว0ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผล

แผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า0แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร0อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้

ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่0ซึ่งผลที่ได้จาการ

ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

❖ แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น0 

 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่

ของผู้บริหารทอ้งถิ่นต้องกำหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่น0ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและ

ศักยภาพของเทศบาลตำบล0รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและแผน

พัฒนากลุ่มจังหวัดตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล0ดังนั้นการ

แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น04 แนวทาง ดังนี้ 

1.0เทศบาลตำบลดำเนินการเอง0โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเพื่อบรรลุ   

จุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 

2.0การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่น0หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น0หรือองค์กร

เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมี

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า  



3.0การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น0หรือองค์กรเอกชนอื่น0เป็นผู้
จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาด  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารทอ้งถิ่น และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ  

4.0การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบ
ประมาณและการดำเนินการตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด0โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น0ผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลำดับ 

❖ จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้ 
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป     

❖ องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผล                                                                                     

     ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  

1.0การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับ
เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้0เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน0ได้แก่แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามโครงการ
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 

2. การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  

❖ กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

              เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่ง

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.0กำหนดมาตรฐานของงาน0โดยผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นจะต้องกำหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของแผนงาน/โครงการ ไว้ 

2.0การสังเกตและการตรวจงานเมื่อกำหนดมาตรฐานของงานแล้ว0ผู้รับผิดชอบโครงการ   
จะต้องสังเกตตรวจสอบการดำเนินงาน 

3.0เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้0เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแล้วนำข้อมูล
หรือผลงานที่ได้บันทึกไว้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด 

4.0การปรับปรุงแก้ไขหากมาตรฐานที่กำหนดไว้กับผลงานมีความใกล้เคียงกัน0แสดงว่าการ
ดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้0แต่หากผลงานมีความแตกต่างกันมากจะต้องหา
แนวทางแก้ไขต่อไป 



❖  เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผล 

             เพื่อให้การดำเนินงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ โดยเกณฑพ์ิจารณาประกอบด้วย 6  ด้าน ดังนี ้

 1.0ด้านการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเกณฑ์นี้จะประเมินผลกับโครงการต่างๆ ทีส่่งผลกระทบถึง
ความเป็นอยู่ของประชาชนสังคม  

 2.0ด้านเศรษฐกิจ พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านตา่ง ๆ เช่น การผลิต
เพิ่มขึ้น การบริโภคเพิ่มขึ้น ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 
            3.0ด้านสังคม พิจารณาจากการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคมหรือไม่  
                     4.0ด้านการเงิน เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่ได้รับ 

          5.0ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาว่าโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากน้อยเพียงใด  
          6.0ด้านการเมืองการบริหาร พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนา

ว่าโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการ
เมืองการบริหารของรัฐ 

❖  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                      

การติดตามและประเมินผลต้องมีการดำเนินการตามกำหนด คือ 

      1.0ติดตามและประเมินผลโครงการ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
2.0รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น0เพื่อประกาศผลการดำเนินการติดตามและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน0ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ปีละ 1 ครั้ง0ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี0ทั้งนี้ให้ปดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

❖  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล0 

     ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดสามารถใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงาน

ได้หลายแนวทาง ดังนี ้

1.0การจัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลตลาด0สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ0และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

2.0ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 



ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

❖  วิสัยทัศน์  

❖  พันธกิจ 

❖  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  

❖  รายงานผลการดำเนินงาน  



วิสัยทัศน์  

เทศบาลตำบลตลาด0เป็นตำบลขนาดเล็กแต่มีประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น0เพื่อส่งเสริมให้

เกิดความรักใคร่สามัคคี0ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่0สิ่งแวดล้อมที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “ตำบลน่าอยู่ สาธารณสุขถ้วนหน้า สาธารณูปโภคทั่วถึง ประชาชนมสี่วนร่วม” 

พันธกิจ  

เทศบาลตำบลตลาดจะมุ่งพัฒนาให้พื้นที่ของตำบลตลาดเป็นสังคมที่น่าอยู่0ประชาชนในพื้นที่ได้รับ

การดูแลเกี่ยวกับสาธารณสุขครบถ้วนทุกครัวเรือน0พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ถนน มลพิษสิ่งแวดล้อม และกำจัดน้ำเสียในชุมชน       

2.  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม 
 3.  ส่งเสริมการศึกษาและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

4.  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                                                                                                      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                                  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                                                               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจใหแ้ก่ อปท.  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย0เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ0ด้านการศึกษา      

ด้านสุขภาพอนามัย0ด้านสวัสดิการและสังคม0ด้านกีฬา0ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้0ซึ่งเป็นไปตาม

แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที0่130( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

  แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 

2.ส่งเสริมการศึกษา 
3.ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย  
4.ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  
5.ส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ  



ตัวชี้วัด 

1.จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 

2.จำนวนประชาชนที่ได้รับศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น 
3.จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าหมายเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลตลาด ให้มี

ความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านคมนาคมขนสง่ ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและดา้นเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ

สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน 
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง 
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 

2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าส่องสว่างให้ครบทุกครัวเรือน 
3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา

ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

  แนวทางการพัฒนา 

1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 

2.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัด 

1.จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
3.จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 



4.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของ

ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา0ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

 2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
  4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนสังคม 

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

5. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.และตามแนวนโยบายรัฐ 

 เป้าหมาย 

 เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีความเป็นอิสระ 
ในการกำหนดนโยบายการปกครอง 

แนวทางการพัฒนา 

1. การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด   
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของมารดาและทารก 
4. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ลดความรุนแรงในครอบครัว และบรรเทาสาธารณภัย 
5. สง่เสรมิโอกาสการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุตามนโยบายประกนัสขุภาพ  

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนผู้ทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2. จำนวนมารดาและทารกที่มีสุขภาพที่ดี 
3. จำนวนผูเ้ขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุตามนโยบายประกนัสขุภาพ 



6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 

  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล0ครอบครัว0และ

ชุมชนท้องถิ่น0โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการ

ผลิตเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดออกไป 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

2. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 

2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระเบียบ 

   การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  – 2565 ตามกระบวน   

 การที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่น  

 ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีสว่นร่วมของประชาชน เช่น การ  

 จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  

 ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดโครงการที่  

 จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 192 โครงการ          

  งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  59,518,800 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 668 โครงการ  

 งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  402,754,275 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ  

 งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  11,150,000 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 100   

  โครงการ งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  20,156,800 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจฯ จำนวนทั้งสิ้น 86 โครงการ  

 งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  10,783,000 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนทั้งสิ้น 85 โครงการ  

 งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  4,965,000 บาท 



  

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  มีจำนวนทั้งสิ้น 1,167 โครงการ  

      

 

        แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ของเทศบาลตำบลตลาด 

ที่ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี

1 คุณภาพชีวิต 9 50 41 46 46 192

2 โครงสร้างพื้นฐาน 245 356 21 22 24 668

3 สิ่งแวดล้อม 3 9 8 8 8 36

4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 65 9 8 9 9 100

5 การกระจายอำนาจฯ 34 16 16 16 4 86

6 เศรษฐกิจ 45 10 10 10 10 85

รวมทั้งสิ้น 401 450 104 111 101 1,167



งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  มีจำนวนทั้งสิ้น  509,237,875 บาท 

 

             แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ของเทศบาลตำบลตลาด  

ที่ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี

1 คุณภาพชีวิต 485,000 15,626,475 14,345,775 14,530,775 14,530,775 59,518,800

2 โครงสร้างพื้นฐาน 183,274,200 161,697,287 10,302,900 17,712,000 29,767,888 402,754,275

3 สิ่งแวดล้อม 850,000 7,075,000 1,075,000 985,000 1,075,000 11,060,000

4 บริหารจัดการบา้นเมืองที่

ดี

13,486,800 1,575,000 1,175,000 1,935,000 1,985,000 20,156,800

5 การกระจายอำนาจฯ 5,433,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 475,000 10,783,000

6 เศรษฐกิจ 2,025,000 735,000 735,000 735,000 735,000 4,965,000

รวมทั้งสิ้น 205,554,000 188,333,762 29,258,675 37,522,775 48,568,663 509,237,875



โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 101 โครงการ 

 

                       แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 

ที่ ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565

1 คุณภาพชีวิต 46

2 โครงสร้างพื้นฐาน 24

3 สิ่งแวดล้อม 8

4 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9

5 การกระจายอำนาจตามนโยบายของรัฐบาล 4

6 เศรษฐกิจ 10

รวมทั้งสิ้น 101



งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  มีจำนวนทั้งสิ้น  48,568,663 บาท 

 

                               แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 

ที่ ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565

1 คุณภาพชีวิต 14,530,775

2 โครงสร้างพื้นฐาน 29,767,888

3 สิ่งแวดล้อม 1,075,000

4 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1,985,000

5 การกระจายอำนาจตามนโยบายของรัฐบาล 475,000

6 เศรษฐกิจ 735,000

รวมทั้งสิ้น 48,568,663



โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 

ที่ ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565

1 คุณภาพชีวิต 8

2 โครงสร้างพื้นฐาน 18

3 สิ่งแวดล้อม 2

4 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2

5 การกระจายอำนาจตามนโยบายของรัฐบาล 1

6 เศรษฐกิจ 0

รวมทั้งสิ้น 31



จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  

                 แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 

ที่ ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565

1 คุณภาพชีวิต 458,415

2 โครงสร้างพื้นฐาน 9,812,888

3 สิ่งแวดล้อม 230,960

4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 992,000

5 การกระจายอำนาจตามนโยบายของรัฐบาล 3,700

6 เศรษฐกิจ 0

รวมทั้งสิ้น 11,497,963



โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เทศบาลตำบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,497,963.- บาท  ดังนี้ 

   

      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

1 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย        

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี

48,000

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด(องค์กรสาธารณประโยชน)์ 25,000

3 ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ                     

ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพา
50,000

4 โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด 105,255

5 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค เทศบาลตำบลตลาด                            

ประจำปีงบประมาณ 2565
10,220

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 79,120

7 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 92,760

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565               

(หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป)
48,060

รวมทั้งสิ้น   8   โครงการ    งบประมาณ 458,415  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

1 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีน วัดโคกตลาด 5 ปูต่าร่วมใจประชาสามัคคี  

ไปหน้าโรงเรียนบ้านบุ
930,000

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1            

(บ้านยายอึ่ง)
80,000

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยปูต่าสามัคคี 3/3 หมู่ที่ 8 95,000



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก ซอยข้างเทศบาลตำบลตลาด             

(ตำรวจชุมชน) ชุมชนกระฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5
425,000

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยปู่ตาเย็นจิต 4                     

บ้านหนองตะคอง หมู่ที่ 7
145,000

6 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบอ่พัก คสล. วัดโคกตลาด                      

ซอยสำราญชื่น บ้านบุ
934,000

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยรุ่งเรือง ถึง ถนนสายบ้านบุ - ลองตอง               

(หน้าเทสโกโลตัส)

1,390,000

8 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 740,000

9 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านบุ-ลองตอง                             

(บริเวณทางเข้าวัดกระฉอด) หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด
83,000

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ ซอย 2                       

(บ้านหมวดริณ) หมู่ที่ 2
340,000

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า

สามัคคี (นายสำราญ ไกกระโทก)
270,000

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 14 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 

บ้านตลาด หมู่ที่ 3
627,000

13 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 - ซอยตลาด

ราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3
590,000

14 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 4                       

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3
400,000

15 โครงการวางท่อเชื่อมทาง ถนนเลียบคลองชลประทานสาย LMC                          

ปตร.จอหอ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5
365,000

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหมู่บา้นเพชรลดา                 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา
2,148,888

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชุมชนประชาสามัคคี                       

จากศาลาเอนกประสงค์ เชื่อมรางเดิม บา้นบุ หมู่ 2
170,000



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

18 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนลาดยาง สายบ้านบุ-ลองตอง                       

หน้าซอยโบราณ บ้านบุ หมู่ 2
80,000

รวมทั้งสิ้น   18  โครงการ    งบประมาณ 9,812,888  บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมบ่อยืมดินชลประทาน LMC                      

(ปตร.) จอหอ หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลตลาด

205,000

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 25,960

รวมทั้งสิ้น   2   โครงการ    งบประมาณ 230,960 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

1 โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด 140,000

2 รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี           

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
852,000

รวมทั้งสิ้น   2   โครงการ    งบประมาณ 992,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจตามนโยบายรัฐบาล

ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 3,700

รวมทั้งสิ้น   1   โครงการ    งบประมาณ 3,700 บาท



  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น0คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น0โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิิ่น0เทศบาลตำบลตลาดได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 มีทั้งสิ้น 1,167 โครงการ แบ่งเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ เลียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
  1. ด้านเโครงสร้างพื้นฐาน มี 668โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.24 
  2. ด้านเคุณภาพชีวิต มี 192 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.24  
  3. ด้านเการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มี 100 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 8.57 
  4. ด้านเการกระจายอำนาจฯ มี 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.37 
  5. ด้านเศรษฐกิจ มี 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.28 
  6. ด้านสิ่งแวดล้อม มี 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 

 โครงการปงีบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2565 มีทั้งสิ้น 101 โครงการ 
สามารถดำเนินการได้ 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.69 โดยเรียงลำดับดังนี ้

  1. ด้านเโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการได้ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 
  2. ด้านเคุณภาพชีวิต ดำเนินการได้ 8 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 25 
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9   
  4. ด้านเการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการได ้2 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 6 
  5. ด้านเศรษฐกิจ 8 ดำเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 

  สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป0เนื่องจากการบรรจุโครงการ
เป็นเพียงการบรรจุเพื่อให้มีปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น0ซึ่งทำให้จำนวนครั้งในการปรับแผนมีจำนวน
มากและโครงการมีมากเกินไปและดำเนินการจริงไม่ได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ   
  2. การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นมีลักษณะเป็นการให้ความสำคัญกับ
โครงการบางประเภทเท่านั้น0จะเห็นได้จากโครงการบางยุทธศาสตร์มีจำนวนมากและบางยุทธศาสตร์มี
น้อยซึ่งมีความแตกต่างกันมาก 
  3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวนมาก 

 ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

   1. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการตรวจสอบว่าเป็นโครงการท่ีมาจาก
ปัญหาความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง        
  2. ควรให้ความรู้และให้ความสำคัญในหลายด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชนสุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นเท่าเทียมกันของการพัฒนาทอ้งถิ่น                                         
  3.ควรเร่งรัดให้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหา 
โครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จเมื่อสิ้นปงีบประมาณ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และอาจทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนได้ตาม

ความจำเป็นเร่งด่วน


