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สวนที ่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพิ่มมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อํานาจหนาท่ีเพิ่มมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
และสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ี
จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติ
การดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควร
จะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการ
มีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการให
ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ 
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มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนส่ิงท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง  
จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนส่ิงหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมนิผลแผนงานจึงเปนส่ิงท่ีจะบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือ
ยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการ
มีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่ง
อาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปดวย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

จากเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลทุงหลวง จึงตองการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 28 ,29 และ  ขอ 30  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ  

(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ วันโดยอยางนอย     
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป    

  

 
 
 
 



~ ๓ ~ 

 

 
1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมี
จุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน (อื่น ๆ 
ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนการติดตามผลท่ีให
ความสําคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2.ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
หรือไมอยางไร 
  3.ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 
  4.ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)  
   
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
  1.เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       และ
ประสิทธิผล 
  2.เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3.เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5.เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบล..../ชุมชน
.....หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 



~ ๔ ~ 

 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑   

แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก    

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  
ขอ 29 (๓)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕ ~ 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงหลวงกําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     1)การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
     2)การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นท่ีจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทับหมันเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่ง
ศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

 3)กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1.ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2.ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 

 3.ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําให
ไดรับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

5.กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

6.การวินิจฉัย ส่ังการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลทุงหลวงสามารถวินิจฉัย ส่ังการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

7.ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลทุงหลวงแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง 


