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ค าน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อีก
ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่ งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนท าให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลพรรณนานครใน
ฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็
ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”    จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
๑ 



๒. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การ
ประเมินผลคือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่
เกิดข้ึน 
 ๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
๒ 



ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  ๕.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้ 
   (๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้ 
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 

๓ 



  ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐
๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท า
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๖. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ๖.๑ ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้ 
   (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณา
นคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
   (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
   แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)และการติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
  ๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
   วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
   (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
   (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 
    รายไตรมาส 
    ๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 
    ๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) 
    ๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) 
    ๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) 
 
 
 

๔ 

http://www.dla.go.th)และ
http://www.dla.go.th/


    ระยะ ๖ เดือน 
    ๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐ 
   (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 
   (๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
   (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
   (๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
   (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
  ๖.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   แบบที่ ๑ การก าดับการจัดท าแผนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร  
๑. นายประพันธ์  ขันธพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเลื่อน  วุฒิสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓. นายเลิศคม  ศรีพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๔. นายปราสาท  ฮมแสน  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๕. นายชัยชาญ  วุฒิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๖. นายชลอ  พรสวัสดิ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๗. นางศิรินุช  จันทรา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๘. นางสาวพัชรา  ทองเหลา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ 
๙. นายวิเศษ  พันธุ์ไชย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ  
๑๐. นางสาวจ าเนียน  บุญโคดม ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๑๑. นายผาสุข  สิงห์ขวา  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
๑๒. นายจิระพงษ์  สังวร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
๑๓. นางสาวปาริชาติ  ปัดชาสุวรรณ  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กรรมการ 
๑๔. นายศักดิ์ชัย  ค าสว่าง หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
๑๕. นางนิตยา  รัตนวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

๕ 

http://www.dla.go.th/


๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลพรรณานครใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทาง ดังนี้ 
  ๕.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลพรรณานคร สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ 
  ๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

 
๒.๑  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น าสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
2.๒  ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม                  
การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน 
 พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นคนมีคุณภาพและพัฒนาการศึกษาของ
ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการขยะให้เกิด
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ ๗  พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 จุดมุ่งหมาย (Goals) 

1. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถลดรายจ่าย เพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรกรรม 

2. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. จัดระบบการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ 
6. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การบริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม ๕ 
ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จ านวน ๒๖ แนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นการจัดท าตามกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครมาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
 ๗ 



 
๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 ๒. พัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 ๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๕. จัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 ๖. การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
 ๒. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๓. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๔. การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค 
๓. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
 ๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 
  ๒. ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  ๓. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

๕. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
       แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔. การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
  ๕. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  ๖. การบูรณาการจัดท างบประมาณทุกระดับ 
  ๗. การจัดหาและพัฒนารายได้ 
  ๘. การปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถานบัน 
  ๙. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
  ๑๐. สนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๑๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๘ 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน(Performance indicators) 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลพรรณานคร   ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน    
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา
การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจ
มีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่
เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation)  
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะ
หาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ
นใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

๙ 



๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) และที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐ 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 ๑๑ 



ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 

๑๓ 



ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๓   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๘๗  คะแนน ๓ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๘ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๗ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๘ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๙ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๓ ๒ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๕ ๓ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๔ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๔ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๘๗ 

 
๑๔ 



ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) ๑๗๗ - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑๐๗ ๖๐.๔๕ - 

เทศบัญงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐๗ ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑๓ ๑๒.๑๔ ๐ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
 

๑๓ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๓ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๓ 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้  ๒๓ คะแนน โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัว
บ่งชี้ที่ ๕ การด าเนินโครงการ ได้  ๐  คะแนนจากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรด าเนิน

เร่งรัดด าเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณเทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๑๒.๑๔  อาจจะ
ท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้   
 

๑๖ 



แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ..................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส านัก/กอง ...................................................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

แบบที่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพรรณานคร      

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน   
๒.๗ มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๘ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๑ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 ๑๘ 



แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสและระยะ ๖ เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 
เดือน (รายไตรมาส)และทุก ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๐   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพรรณานคร     
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน 

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ 
(๒) เดือน เมษายน –กันยายน ๒๕๖๐ 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่ 1 พ.ศ. 25๖๐ ปีที่ 2 พ.ศ. 25๖๑ ปีที่ 3 พ.ศ. 25๖๒ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

๓๖ ๒๖,๖๑๐,๐๐๐ ๓๔ ๙,๙๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๙,๖๘๐,000 ๑๐๓ ๔๖,๒๗0,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

๕๑ ๑๘,๓๑๓,๐๐๐ ๖๒ ๑๐,๔๓๓,000 ๖๑ ๑๐ ,๘ ๓๓,000 ๑๗๔ 3๙,๕๗๙,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๓๒ ๗,๔๖๐,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

๔๐ ๖๔,๓๘๘,๙๔๐ ๓๘ ๑๗ ,๘ ๘๕,๒๘๐ ๓๓ ๑๑,๖๙๖,๑๐๐ 1๑๑ ๙๓,๘๗๐,3๒0 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓๘ ๑๓,๗๔๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๘,๐๔๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๘,๔๔๐,๐๐๐ ๑๒๐ 5๐,๒๒๐,๐00 

รวม 1๗๗ ๑๒๘,๑๗๑,๙๔๐ 1๘๗ ๕๘,๐๒๘,๒๘๐ ๑๗๖ ๕๒,๓๓๙,๑๐๐ ๕๔๐ ๒๓๗,๒๙๖,๓๒๐ 
 

 
 
 

๑๙ 



4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. 25๖๐ ปีที่ 2 พ.ศ. 25๖๑ ปีที่ 3 พ.ศ. 25๖๒ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

๓๖ ๒๖,๖๑๐,๐๐๐ ๓๔ ๙,๙๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๙,๖๘๐,000 ๑๐๓ ๔๖,๒๗0,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

๕๑ ๑๘,๓๑๓,๐๐๐ ๖๒ ๑๐,๔๓๓,000 ๖๑ ๑๐ ,๘ ๓๓,000 ๑๗๔ 3๙,๕๗๙,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การบริหารจัดการการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๓๒ ๗,๔๖๐,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

๔๐ ๖๔,๓๘๘,๙๔๐ ๓๘ ๑๗ ,๘ ๘๕,๒๘๐ ๓๓ ๑๑,๖๙๖,๑๐๐ 1๑๑ ๙๓,๘๗๐,3๒0 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓๘ ๑๓,๗๔๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๘,๐๔๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๘,๔๔๐,๐๐๐ ๑๒๐ 5๐,๒๒๐,๐00 

รวม 1๗๗ ๑๒๘,๑๗๑,๙๔๐ 1๘๗ ๕๘,๐๒๘,๒๘๐ ๑๗๖ ๕๒,๓๓๙,๑๐๐ ๕๔๐ ๒๓๗,๒๙๖,๓๒๐ 

 
๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพฒันาเศรษฐกิจ
และการทอ่งเที่ยว   

1 0.93 7 6.54 7 6.54 1 0.93 
16 14.95 

2. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ 

4 3.74 8 7.48 4 3.74 - - 
16 14.95 

3. การบริหารจัดการการ
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- 0.00 3 2.80 4 3.74 - - 
7 6.54 

4. การพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1 0.93 3 2.80 21 19.63 - - 25 23.37 

๕. การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

7 6.54 28 26.17 8 7.48 - - 43 40.19 

รวม 13 12.15 49 45.79 44 41.12 1 0.93 107 100 

หมายเหตุ : โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) จ านวน ๑๗๗ โครงการ 
 
 

๒๐ 



๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงนิ  

รวม 
 

ร้อยละ 
งบปกติ 

เงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 

งบกลาง 3,617,820   3,617,820 11.88 
  - เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม 30,740   30,740  

  - เบ้ียยังชีพคนชรา 2,619,600   2,619,600  

  - เบ้ียยังชีพคนพิการ 624,000   624,000  

  - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 27,000   27,000  

  - เงินส ารองจ่าย -   -  

  - รายจ่ายตามข้อผกูพัน -   -  

  - เงินสมทบกองทนุ กบท. 316,480   316,480  

งบบคุลากร 5,004,173   5,004,173 16.43 

  - เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,281,480   1,281,480  

  - เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,722,693   3,722,693  

งบด าเนนิการ 2,356,553.29   2,356,553.29 7.74 

   - ค่าตอบแทน 92,200   92,200  

   - ค่าใช้สอย 1,750,457.50   1,750,457.50  

   - ค่าวัสด ุ 423,337.24   423,337.24  

   - ค่าสาธารณูปโภค 90,558.55   90,558.55  

งบลงทุน 214,500   214,500 0.70 

   - ค่าครุภัณฑ์ 30,500   30,500  

   - ค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง 184,000   184,000  

งบเงินอดุหนุน 442,000   442,000 1.45 
งบรายจ่ายอื่น      
    รายจ่ายอืน่ -   -  

รวม 11,635,046.29   11,635,046.29 38.20 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน   ๓๐,๔๖๐,๐๐๐  บาท 
 
ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

- จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในแต่ละปี 
 

 

 

 
 
 
 

๒๑ 



แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  3/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๒  ครั้ง  
เดือน เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลพรรณานคร     
2. วันปีที่รายงาน/เดือน/   3๐  มีนาคม  25๖๐      
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  22๖๐ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผนฯ 

จ านวนโครงการ   
ที่ได้ปฏบิัติ  

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๓๖ ๑๖ ๙.๐๔ 
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ๔๑ ๑๖ ๑๔.๑๒ 
3. การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๗ ๓.๙๖ 

4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ๔๐ ๒๕ ๑๓.๕๖ 
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๔๘ ๔๓ ๑๙.๗๗ 

รวม 1๗๗ ๑๐๗ ๖๐.๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒๒ 



ส่วนที่ ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี ในส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด
ดังนี้ 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน า เอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร   ได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารที่   ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.                
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลพรรณานคร  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพ
แผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

 
 

๒๓ 



การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
(แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อ
วันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลพรรณานคร ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 ๒๔ 



แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๘ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๗ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๘ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๙ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๓ ๒ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ ๓ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๔ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๔ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๘๗ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๑๐๗  
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องเร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-
plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว เทศบาลต าบลพรรณานคร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยระบบ e-plan 
และระบบ e-laas ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๒๕ 

http://www.dla.go.th/


 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว      
๑ จัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
๒ โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน(หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๔ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๘,๓๙๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๕ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๔,๙๖๖ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน      
๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพรรณา หมู่ ๒ (สายข้างเทศบาล) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๘๔,๐๐๐ ๑๘๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
๗ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๘ จัดซื้อครภุัณฑเ์พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   -จัดซื้อครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อม
จอภาพแบบขาตั้ง) 

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
ส านักปลดั 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
๓๐,๕๐๐ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙ การร่วมการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ(ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไมฯ้) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๐ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓๑๖,๔๘๐ ๓๑๖,๔๘๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๑ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๔๕,๕๐๐ ๔๕,๕๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๒ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชและกิจกรรม ๑๐๙ ครั้งรอยพระบาทยาตรายัง
จารึกสกลนคร 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๘๕,๗๐๐ ๘๕,๗๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๓ รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริิวัณณวรีนารีรตัน์ เสด็จฯไปทรง
สักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๔,๐๐๐ ๒๓,๒๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวม   ๑,๑๐๙,๒๘๐ ๑,๐๙๘,๐๓๖  
 

๒๖ 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิ ดใน
ปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิ
เดคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตต าบล คือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
(๒) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ  สาธารณสุข

อ าเภอ เป็นต้น 
(๓)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   
  (๖) นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
  (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้อง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีการพัฒนาทุก
รูปแบบ 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
(๑)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

หน่วยงาน และส่วนราชการ ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
(๒)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลพรรณานคร  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ

กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๓) เทศบาลมีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตามระเบียบ กฎหมาย การ
ปฏิบัติจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๔) ภาวะความไม่สงบทางการเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
    
 
 
 

๒๗ 



 
๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคระห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  มีแม่น้ าอูนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านต าบล ประชาชนได้รับประโยชน์จากล าน้ าในด้าน

การเกษตร การประมง และการปลูกพืช 
(๒) มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อา

จาโร 
(๓) การเดินทางคมนาคมสะดวก มีพ้ืนที่ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ 
(๔) ใกล้สถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในอ าเภอพรรณานิคม ท าให้ง่ายต่อการติดต่อและ

ประสานงาน 
(๕) มีหนองน้ าขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตร 
(๖)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๗)  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม 
(๘) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้

รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑) เทศบาลมีงบประมาณจ ากัด และมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เมื่อเทียบกับภารกิจ
หน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตาม
นโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๒) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
(๓) ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเท่าท่ีควร 
(๔)  บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ

ด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านกฎหมายและคดี ด้านการสาธารณสุข ฯลฯ  ประกอบกับ
เครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



๓. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๓.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลต าบลพรรณานครมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีการประสานงานกันแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไข
ปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้าน มีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ คือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แต่ยังมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาลอีกท้ังเทศบาลมีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตาม
ระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๓.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลต าบลพรรณานคร มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ มีแม่น้ าอูนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน

ต าบล และมีหนองน้ าขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตร การประมง และการ
เพาะปลูก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดอยู่ในเขตเทศบาล อยู่ใกล้สถานที่ราชการ การคมนาคมมีความ
สะดวกเพราะติดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมู่บ้านมีหอกระจายข่าวสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง แต่ก็มีจุดอ่อน คือมีงบประมาณจ ากัด และมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เมื่อ
เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  ยังไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านกฎหมายและคดี ด้านการสาธารณสุข ฯลฯ  ประกอบกับ
เครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานคร  

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

.......................................... 
   

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

เทศบาลต าบลพรรณานคร จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

(นายสมยศ  ศรีสอาด) 
นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคร  

 
 

 
 
 ๓๑ 


