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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 าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผล
จากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยัง
เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนท าให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 
 
 
 

     ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย  
กรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 
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ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลพรรณานคร   จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง
เดือนเมษายน  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

๒ 



 
 

 
 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓ 



 
 

 
 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบ
ประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 

 
 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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 าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

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  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๖ 



 
 

 
 

 
5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙        
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)         
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึง ถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 
 
 

๗ 



 
 

 
 

 
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

 
 

๘ 



 
 

 
 

 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกา
รวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม  .. 
 
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

๙ 



 
 

 
 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รั บจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๑๐ 



 
 

 
 

 
๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       พรรณานครในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลพรรณานคร  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 ๑๑ 

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


 
 

 
 

 
๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกดิความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   

 
 
 
 

๑๒ 



 
 

 
 

 
 

๙. 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. พัฒนากรประจ าต าบลพรรณา  ผู้แทนส่วนราชการ   กรรมการ 
๙. นายวิเศษ  พันธุ์ไชย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ  
๑๐. นางสาวจ าเนียน  บุญโคดม  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๑๑. นายศักดิ์ชัย  ค าสว่าง  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร 
๑๑. นายผาสุข  สิงห์ขวา   ผู้อ านวยการกองช่าง   อนุกรรมการ 
๑๒. นายจิระพงษ์  สังวร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวปาริชาติ  ปัดชาสุวรรณ   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  อนุกรรมการ 
๑๕. นางนิตยา  รัตนวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  อนุกรรมการ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 

 
 

ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมายและแนวทางการพัฒนา 

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “บ้านเมืองน่าอยู่   เคียงคู่วัฒนธรรม   น าสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 

๒.๒ ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม 
การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน 

๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นคนมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาของประชาชน 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการขยะให้เกิด
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 

๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย การ

ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท้องถิ่น 
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 จุดมุ่งหมาย (Goals) 

๑. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถลดรายจ่าย เพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรกรรม 

๒. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๓. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๔. จัดระบบการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ 
๖. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗. การบริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม ๕ 

ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จ านวน ๒๖ แนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นการจัดท าตามกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครมาให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 
 

๑๔ 



 
 

 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.1 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
  ๑.2 การพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  ๑.3 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๑.5 การจัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
  ๑.6 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

  ๒.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
  ๒.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  ๒.3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๒.4 การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค 
  ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา 
๓.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.2 การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ า 
๔.๒ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๔.๓ การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.4 การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
  5.5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  5.6 การบูรณาการจัดท างบประมาณทุกระดับ 
  5.7 การจัดหาและพัฒนารายได้ 
  5.8 การปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน 
  5.9 การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 
  5.10 การสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค 

  ๕.๑๑ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

๑๕ 



 
 

 
 

ส่วนที ่๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัตงิาน 

(Performance indicators) 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพรรณานคร   ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน    
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่ว งหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๑๖ 



 
 

 
 

 
 
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  ๔๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) 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)   ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๔๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๓๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
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 าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

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

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
 

 
 

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

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพจิารณา  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 

 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 
 

 
 

 
 
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  พันธกิจ  
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   

 
  
 
 
 
 
 
 ๒๐ 



 
 

 
 

 
 
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 
  ประเด็นการพจิารณาต่ 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 

 
๒๑ 



 
 

 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐  ได้  ๒  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  ได้  ๑  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ได้  ๐  คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๑   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑๑๑ ๖๒.๗๑ - 

เทศบัญงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑๑ ๖๒.๗๑ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐   

๙๒ ๕๑.๙๘ ๑ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 
 

 
 

 
 
 
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 
 

๙๒ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 
 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
เกณฑ์การประเมิน  : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  พึงพอใจมาก  ได้  ๕  คะแนน 
  พอใจ   ได้  ๓  คะแนน 
  ไม่พอใจ   ได้  ๐  คะแนน 
 

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได้ 
พอใจมาก 

๔๕,๐๐๐   ๓๑,๐๒๔ 
 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๔๕,๐๐๐  คะแนน  

๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑๕,๐๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓๐,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 
การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๙,๐๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๖,๐๑๙ พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๖,๔๓๕ พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๖,๔๐๑ 

พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๗๗๔ พอใจ 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๖,๓๙๕ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๔๕,๐๐๐  คะแนน) ๓๑,๐๒๔ พอใจมาก 
 

  
 
 
 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร ์

(๔๕,๐๐๐  คะแนน) 
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

๒๔ 



 
 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา  
เกณฑ์การประเมิน  : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  พึงพอใจมาก  ได้  ๕  คะแนน 
  พอใจ   ได้  ๓  คะแนน 
  ไม่พอใจ   ได้  ๐  คะแนน 
 

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได้ 
พอใจมาก 

๔๕,๐๐๐   ๓๑,๐๒๔ 
 
 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๔๕,๐๐๐  คะแนน  

๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑๕,๐๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓๐,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 
การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้

 
 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๕,๐๐๐  คะแนน) 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓,๖๘๐ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓,๕๓๔ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓,๓๗๕ พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓,๓๔๖ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓,๒๘๔ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓,๒๙๑ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓,๕๐๔ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓,๕๓๙ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓,๔๗๑ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๔๕,๐๐๐  คะแนน) ๓๑,๐๒๔ พอใจมาก 
 
 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร ์

(๔๕,๐๐๐  คะแนน) 
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

๒๕ 



 
 

 
 

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 ๑ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 
๗ ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ๕ 
๘ ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๔๐ ๓๔ 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้  ๓๔ คะแนน ซ่ึงได้คะแนน ๓๐ คะแนนขึ้นไป  
คือพอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การด าเนินโครงการ ได้  ๑  คะแนนจากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรด าเนิน

โครงการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  
๕๑.๙๘  เท่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๖ 



 
 

 
 

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   
 
 
 

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

๒๗ 



 
 

 
 

ส่วนท่ี  ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลพรรณานคร  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน    
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
 

 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลพรรณานคร................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
 

 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพรรณานคร  
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
 

๓๑ 
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลพรรณานคร  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ๓๓ ๑๔ ๓๖ ๘    
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยามนุษย์และส่งเสริมคณุภาพชีวิต ๔๘ ๓๙ ๕๑ ๑๙    
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗ 
๖ ๑๒ ๗    

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔๘ ๓๐ ๔๐ ๒๓    
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๔๑ ๑๙ ๓๘ ๓๕    

รวมท้ังสิ้น ๑๗๗ ๑๐๘ ๑๗๗ ๙๒    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖๑.๐๒  ๕๑.๙๘    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒ 
 

 
 
 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑  ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ ๒๕๖๑ ปีที่ ๓  ๒๕๖๒ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ๓๖ ๒๖,๖๑๐,๐๐๐ ๓๔ ๙,๙๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๙,๖๘๐,๐๐๐ ๑๐๓ ๔๖,๒๗๐,๐๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยามนุษย์และส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

๕๑ 
 

๑๘,๓๑๓,๐๐๐ 
 

๖๒ 
 

๑๐,๔๓๓,๐๐๐ 
 

๖๑ 
 

๑๐,๘๓๓,๐๐๐ 
 

๑๗๔ 
 

๓๙,๕๗๙,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒ 
 

๔,๐๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

๑,๖๙๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

๑,๖๙๐,๐๐๐ 
 

๓๒ 
 

๗,๔๖๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔๐ ๖๔,๓๘๘,๙๔๐ ๓๘ ๑๗,๘๘๕,๒๘๐ ๓๓ ๑๑,๖๙๖,๑๐๐ ๑๑๑ ๙๓,๘๗๐,๓๒๐ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๓๘ ๑๓,๗๔๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๘,๐๔๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๘,๔๔๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๕๐,๒๒๐,๐๐๐ 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

๑๗๗ 
 

๑๒๘,๑๗๑,๙๔๐ 
 

๑๘๗ 
 

๕๘,๐๒๘,๒๘๐ 
 

๑๗๖ 

 

๕๒,๓๓๙,๑๐๐ 
 

๕๔๐ 
 

๒๓๗,๒๙๖,๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

๓๓ 
 

 
 
๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑  ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ ๒๕๖๑ ปีที่ ๓  ๒๕๖๒ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ๓๖ ๒๖,๖๑๐,๐๐๐ ๓๔ ๙,๙๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๙,๖๘๐,๐๐๐ ๑๐๓ ๔๖,๒๗๐,๐๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยามนุษย์และส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

๕๑ 
 

๑๘,๓๑๓,๐๐๐ 
 

๖๒ 
 

๑๐,๔๓๓,๐๐๐ 
 

๖๑ 
 

๑๐,๘๓๓,๐๐๐ 
 

๑๗๔ 
 

๓๙,๕๗๙,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒ 
 

๔,๐๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

๑,๖๙๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

๑,๖๙๐,๐๐๐ 
 

๓๒ 
 

๗,๔๖๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔๐ ๖๔,๓๘๘,๙๔๐ ๓๘ ๑๗,๘๘๕,๒๘๐ ๓๓ ๑๑,๖๙๖,๑๐๐ ๑๑๑ ๙๓,๘๗๐,๓๒๐ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๓๘ ๑๓,๗๔๐,๐๐๐ ๔๓ ๑๘,๐๔๐,๐๐๐ ๓๙ ๑๘,๔๔๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๕๐,๒๒๐,๐๐๐ 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

๑๗๗ 
 

๑๒๘,๑๗๑,๙๔๐ 
 

๑๘๗ 
 

๕๘,๐๒๘,๒๘๐ 
 

๑๗๖ 

 

๕๒,๓๓๙,๑๐๐ 
 

๕๔๐ 
 

๒๓๗,๒๙๖,๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 
 

 
 
 
๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ๘ ๔.๕๒ ๐ ๐ ๘ ๔.๕๒ ๒๐ ๑๑.๒๙ ๓๖ ๒๐.๓๔ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยามนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๑๙ 
 

๑๐.๗๓ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๓ 
 

๑.๖๙ 
 

๒๙ 
 

๑๖.๓๘ 
 

๕๑ 
 

๒๘.๘๑ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ 
 

๓.๙๕ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๔ 
 

๒.๒๖ 
 

๑ 
 

๐.๕๖ 
 

๑๒ 
 

๖.๗๘ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๕ ๒.๘๒ ๑๘ ๑๐.๑๗ ๓ ๑.๖๙ ๑๔ ๗.๙๐ ๔๐ ๒๒.๖๐ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๓๕ ๑๙.๗๗ ๐ ๐ ๓ ๑.๖๙ ๒ ๑.๑๓ ๔๐ ๒๒.๖๐ 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

๗๔ 
 

๔๑.๘๑ 
 

๑๘ 
 

๑๐.๑๗ 
 

๑๙ 
 

๑๐.๗๓ 
 

๖๖ 
 

๓๗.๒๙ 
 

๑๗๗ 
 

๑๐๐ 

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



 
 

๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

ยุทธศาสตร ์
งบตามเทศบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืน ๆ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ๓๐๓,๐๐๖.๗๙ ๐.๙๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐๓,๐๐๖.๗๙ ๐.๗๑ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยามนุษย์และส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

๙,๓๖๓,๒๙๘.๘๒ 
 

๓๐.๗๔ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ ๙,๓๖๓,๒๙๘.๘๒ 
 

๒๑.๙๓ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๙๘,๓๗๐ 
 

๒.๒๙ 
 

๑,๗๗๑,๐๐๐ 
 

๔.๑๕ 
 

๑,๓๗๐,๐๐๐ 
 

๓.๒๑ ๓,๘๓๙,๓๗๐ 
 

๘.๙๙ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔,๔๔๙,๓๔๕ ๑๔.๖๑ ๖๙๐,๐๐๐ ๑.๖๒ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๖.๕๖ ๗,๙๓๙,๓๔๕ ๑๘.๕๙ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๑๓,๐๔๗,๗๕๑.๖๒ ๔๒.๘๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓,๐๔๗,๗๕๑.๖๒ ๓๐.๕๖ 

 

รวมท้ังสิ้น ๒๗,๘๖๑,๗๗๒.๒๓ ๙๑.๔๗ ๒,๔๖๑,๐๐๐ ๕.๗๖ ๔,๑๗๐,๐๐๐ ๙.๗๗ ๓๔,๔๙๒,๗๗๒.๒๓ ๘๐.๗๘ 

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน  ๓๐,๔๖๐,๐๐๐.-  บาท  
เงินสะสม   ๒,๖๒๖,๐๐๐.-  บาท  
งบหน่วยงานอ่ืน ๙,๖๑๐,๐๐๐.-  บาท 
รวม  ๔๒,๖๙๖,๐๐๐.-   บาท 
 



 
 

๓๖ 
 

 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
             -ไม่มี 
 
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
๑ แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวนมาก 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร 

๒ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้า
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๓ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

๔ งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการที่ด าเนินการในแต่ละปี 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๗ 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพรรณานคร 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –  กันยายน 2560  ) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๓๖ ๑๖ ๙.๐๔ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๔๑ ๑๖ ๑๔.๑๒ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๗ ๓.๙๖ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔๐ ๒๕ ๑๓.๕๖ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๔๘ ๔๓ ๑๙.๗๗ 

รวม ๑๗๗ ๑๐๗ ๖๐.๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๘ 
 

 
 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 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 าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรรณานคร   ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดย
ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
พรรณานคร  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

๓๙ 
 

 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  หน้า ๒๑) 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 
 

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) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๓ ๒ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (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) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ ๔ 

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

รวม ๑๐๐ ๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๑ 
 

ส่วนท่ี  ๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิด
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพรรณานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบล
พรรณานคร จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียด
ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
 

โครงการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ผ่านระบบ e-plan (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันนยายน ๒๕๖๐) 
เทศบาลต าบลพรรณานคร  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๒ โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๙๘๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓ โครงการจดังานวันผูสู้งอายุและวนัสงกรานต ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๔ โครงการจดังานสัปดาห์วันวิสาขบชูาและวันส าคญัอื่นๆ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕,๐๐๐ ๔,๐๕๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๕ โครงการจดังานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๖ โครงการส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๗ โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๔๖,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๘ โครงการส่งเสริมอาชีพงานช่าง เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๙ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๐ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศสุัตว ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๑๑ จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสวนบรเิวณหน้าพิพิธภณัฑ์พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสวนบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ ์

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
   -วัสดุงานบ้านงานครัว 
   -วัสดุก่อสร้าง 
   -วัสดุการเกษตร 

 
 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
 

๑๒,๑๘๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๔,๓๐๐ 

 
 

๖,๕๘๙ 
๖,๔๑๙ 

๐ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
๑๓ ค่าสาธารณูปโภคบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

   -ค่าไฟฟ้า 
   -ค่าน้ าประปา 

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
๑๕,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 

 
๘,๐๓๐.๗๕ 

๑๖,๔๓๘.๐๔ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๔ โครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๑๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมงานสวนสาธารณะ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๑๖ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ๓๙๘,๙๘๐ ๓๐๓,๐๐๖.๗๙  



 
 

๔๓ 
 

 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๗๐,๕๔๑ ๑๔๖,๐๘๖.๗๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรยีนในพื้นที่ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๔๒๑,๕๖๓ ๔๑๑,๘๕๖.๐๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนในพื้นที่ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๗๗๙,๔๐๐ ๗๗๙,๔๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๕ จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๖ โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๗ ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน (หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๘ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๘,๓๙๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๙ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๔,๙๖๖ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕,๔๑๖,๔๐๐ ๕,๑๘๙,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ตดิเช้ือเอดส ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๖๖,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๑๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๕,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๑๕ โครงการรณรงค์ให้ความรูเ้รื่องโรคเอดส ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๑๖ โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ หมู่บ้าน/ชุมชน ส านักปลดั ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๗ กิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (ขยายผลการพัฒนาตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชา) 
-  ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาส กาชาดจังหวัดสกลนคร ส านักปลดั ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๙ ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน พมจ.สกลนคร ส านักปลดั ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๐ ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี - ส านักปลดั ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๑ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลีย้งดูเดก็แรกเกิด พมจ.สกลนคร ส านักปลดั ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 



 
 

๔๔ 
 

 
 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๒๒ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวยั  งบกองทุนฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ  งบกองทุนฯ ๓๐,๖๕๐ ๓๐,๖๕๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการ อสม.ร่วมใจรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก  งบกองทุนฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมพัฒนาการเดก็แบบมีส่วนร่วม ศพด.บะทอง  งบกองทุนฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบมีส่วนร่วม ศพด.บะทอง  งบกองทุนฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังสขุภาพและรู้เท่าทันโรคเด็ก ศพด.บะทอง  งบกองทุนฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสมอง ศพด.บะทอง  งบกองทุนฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมพัฒนาการเดก็แบบมีส่วนร่วม ศพด.ม่วงไข ่  งบกองทุนฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กแบบมีส่วนร่วม ศพด.ม่วงไข ่  งบกองทุนฯ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กอย่างรอบด้าน ศพด.ม่วงไข ่  งบกองทุนฯ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการส่งเสริมและดูแลเด็กปฐมวัยสร้างสุขนิสยัสมวยั ศพด.มว่งไข่  งบกองทนุฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    -โครงการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ด ี 

     (FBS<130mg%) 
 งบกองทุนฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    -โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจติและจิตเวชฉุกเฉิน  งบกองทุนฯ ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    -โครงการศึกษาปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของ 

     ชุมชนต่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 งบกองทุนฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    -โครงการโรงเรียนพ่อแม่ (ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพในสตรมีีครรภ์เพื่อ 
    มารดาสุขภาพดีและเด็กมีพัฒนาการสมวัย) 

 งบกองทุนฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    -โครงการต าบลพรรณานครปลอดลูกน้ ายุงลาย   งบกองทุนฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๙,๖๙๓,๕๐๔ ๙,๓๖๓,๒๙๘.๘๒  

 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

 
 
 
 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมคีวามสุข เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๒ โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพชืในแหล่งน้ าสาธารณะ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๓ โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรกัษ์น้ าและการจัดการน้ าเสีย เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๔ โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๕ ค่าใช้จ่ายในการทิ้งและก าจดัขยะมูลฝอย เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๒๑,๓๓๐ ๒๒๑,๓๓๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๖ จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๔๖๘,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๗ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจดัเก็บสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๔,๖๗๐ ๙,๐๔๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๘ โครงการก่อสร้างตดิตั้งประตูระบายทดน้ าฝายล าน้ าอูน เงินสะสม กองช่าง ๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๙ โครงการวางท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่การเกษตร 

บ้านบะทองใหม ่
เงินสะสม กองช่าง ๑,๔๔๓,๐๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ โครงการขุดลอกล าห้วยเหมืองบ้านเม็ก หมู่ ๗ ต.พรรณา งบจังหวัดสกลนคร กองช่าง ๑,๗๑๖,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๑ โครงการขุดลอกล าห้วยอูนเฒ่าบ้านเม็ก-บ้านม่วงไข หมู่ ๑,๗ ต.พรรณา งบจังหวัดสกลนคร กองช่าง ๓,๑๔๗,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบรหิารจัดการการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗,๕๖๒,๐๐๐ ๓,๘๓๙,๓๗๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 
 

 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นม่วงไข่ หมู่ ๑  
(สายหน้าบ้านนางศลักษณวภิา สุวรรณรงคื ถึงต้นโพธ์ิ) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๘๑,๐๐๐ ๑๗๙,๕๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านม่วงไข่ หมู่ ๑ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๒๔๑,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพรรณา หมู่ ๒ (สายข้างเทศบาล) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๘๔,๐๐๐ ๑๘๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นวังปลาป้อม หมู่ ๓ สายที่ ๑ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๘๔,๐๐๐ ๑๘๐,๕๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นวังปลาป้อม หมู่ ๓ สายที่ ๒ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๒๖๙,๐๐๐ ๒๖๓,๙๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๖ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาหัวช้าง หมู่ ๔ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๓๑๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นบะทอง หมู่ ๕  

(สายบ้านนางแสงจันทร์ เจรญิสวสัดิ์ ถึงวัดป่าอุดมสมพร) 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๔๙๐,๐๐๐ ๔๗๓,๓๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นเม็ก หมู่ ๗  
(สายบ้านนายสมปอง พลจางวาง ถึงบ้านนายไพศาล  เพชรพรรณ) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๒๘๕,๐๐๐ ๒๗๘,๘๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโคกชุมพร หมู่ ๘ สายที่ ๑  
(จากท่ีนานางวิไล  สุทธิโคตร ถึงวัดสุทธิมงคล) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๒๔๖,๐๐๐ ๑๔๙,๗๕๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโคกชุมพร หมู่ ๘ สายที่ ๒  
(สายบ้านนายสนั่นจิต  ไชยชมพู ถึงบ้านนางพยอม  สุทิน) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๓๒๕,๐๐๐ ๑๔๙,๗๕๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองทุ่ม หมู่ ๙ สายที่ ๑  
(สายบ้านนางเพลินจิตร สัตถาผล ถึงบ้านนายบุญเรือน  ไชยเชษฐ์) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองทุ่ม หมู่ ๙ สายที่ ๒  
(สายหลังโรงเรยีนพรรณาวิทยา ถงึบ้านนางเรืองอุไร ศิริบตุร) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๔๒๔,๐๐๐ ๑๗๓,๙๙๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 



 
 

๔๗ 
 

 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑๓ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบล าน้ าอูนบ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒  
(จากศาลาประชาคม ถึงฝายน้ าล้น) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เงินสะสม 

กองช่าง ๑๙๘,๐๐๐ 
๑๙๑,๐๐๐ 

 

๓๘๘,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองแวง หมู่ ๑๑  
(สายจากหนองแวงบ้านนายชาญชยั  แก้วกันหา) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

๑๕ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านบะทองใหม่ หมู่ ๑๒  
(สายที่นานางทะกลิ่น ไชยปัญหา ถึงที่นานายวิชุน  บุญจริง) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๔๕๕,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๖ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ข้ามล าห้วยทราย บ้านม่วงไข ่ เงินสะสม กองช่าง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองอ้อ หมู่ ๑๓ สายที่ ๑  

(หน้าบ้านนายสมปอง  ทองบุตร ถึงที่นานางมะลิ  วิกล) 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๙๗,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองอ้อ หมู่ ๑๓ สายที่ ๒  
(สายบ้านนางยุพิน  จันทรคร ถึงบา้นนางเรืองอุไร  ศิริบตุร) 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๓๐๖,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๙ ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านโคกสุวรรณ หมู่ ๖ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๐ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานไฟฟ้าถนน) 

     -ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ – ๑๓    
     -ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๗ , ๑๒ , ๑๓ 
     -ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู ่๑ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ 
     -ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ – ๑๓ 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๕๐,๐๐๐  
๔๒,๐๐๐ 
๒๑,๐๐๐ 
๓๘,๐๐๐ 
๔๙,๐๐๐ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๑ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมถนน (งานไฟฟ้าถนน) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๘๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๒๒ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุส าหรับซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน 

(งานไฟฟ้าถนน) 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ ๘๖,๘๕๕ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๒๔ ขยายเขตระบบจ าหน่ายประปา เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๒๕ โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังาน 

แสงอาทิตย ์
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒๖ ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง ต.ต้นผึ้ง งบจังหวัดสกลนคร กองช่าง ๔,๗๔๗,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๐,๘๕๔,๐๐๐ ๗,๙๓๙,๓๔๕  



 
 

๔๘ 
 

 
 
 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (บ าบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพ

ภายหลังการบ าบัดฟื้นฟู) 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓ โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภยัและการป้องกันภัย เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๔ สนับสนุนการปฏิบตัิงานของสมาชกิ อปพร. 

    -ค่าเดินทางไปราชการ 
    -ค่าจ้างเหมาบริการ 

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั  
๑๙,๗๔๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๙,๗๔๐ 

๐ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
๕ โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณเีกิดสาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้

ล่วงหน้า (เงินส ารองจ่าย) 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๑๗,๘๐๐ ๔๓,๕๑๖.๘๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 
๗ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๘ โครงการกิจกรรม ๕ ส เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๐ ๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๙ ค่าเดินทางไปราชการของผู้บรหิาร คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง 
     -ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาฯ 
     -ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาฯ 
     -ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาฯ 
     -ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาฯ 

 
 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
 

ส านักปลดั 
งานการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

๒๘๖,๕๐๐ 
๑๙,๗๔๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕๗,๒๔๙ 
๑๙,๗๔๐ 

๑๓๔,๔๔๔ 
๒๑,๙๖๐ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ เงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๖๙๕,๕๒๐ ๖๖๖,๖๗๘ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๑ เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหก้ับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๔,๓๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๒ เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๔,๓๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๓ เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๙๘,๗๒๐ ๑๘๙,๐๖๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



 
 

๔๙ 
 

 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๑๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑,๔๙๐,๔๐๐ ๑,๔๙๐,๔๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๕ เงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล คร ู เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
(งานการศึกษาฯ) 

กองคลัง 
กองช่าง 

๒,๗๖๖,๐๙๖ 
๑,๐๙๘,๒๖๕ 
๑,๔๑๑,๕๖๐ 
๘๓๙,๕๓๐ 

๒,๕๕๙,๔๘๘ 
๑,๐๙๐,๑๐๕ 
๑,๓๗๙,๔๒๒ 
๗๙๗,๔๐๑ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๖ เงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
งานการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

๖๖๗,๖๘๐ 
๓๔๕,๔๕๙ 
๑๔๓,๗๘๐ 
๒๕๐,๘๓๐ 

๖๖๔,๑๖๐ 
๓๔๕,๔๕๙ 
๑๔๓,๗๘๐ 
๒๕๐,๘๓๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๘ เงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

๑๒๖,๐๐๐ 
๘๔,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 

๑๒๖,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 
๔๒,๐๐๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๙ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
งานการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

๖๑,๒๐๐ 
๒๕,๕๖๐ 
๑๕,๗๐๐ 
๓๒,๔๐๐ 

๕๔,๑๐๐ 
๑๕,๘๖๐ 
๑๕,๖๔๐ 
๒๘,๕๙๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๐ ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

๘๔,๐๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 

๘๔,๐๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๑ เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
งานการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

๗๐,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๔๗,๘๕๐ 
๑๐,๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๘๐๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 



 
 

๕๐ 
 

 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๒๒ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการที่มคีวามจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการตามลักษณะ
งานและจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      -จ้างเหมาบริการแม่บ้าน 
      -คนงานท่ัวไป 
      -จ้างเหมาต าแหน่งเจา้หน้าท่ีประชาสมัพันธ์ 
      -จ้างเหมาต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
      -เครื่องถ่ายเอกสาร 
      -จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
      -ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
      -ค่ารังวัดสอบเขตทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ ๑๑  
      -จ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐  
 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
 

๗๘,๐๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 
๕๑,๐๐๐ 
๕๙,๕๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๒,๔๑๑ 
๒๐,๐๐๐ 
๖,๘๖๐ 
๗,๓๘๓ 

 
 

๗๘,๐๐๐ 
๗๘,๐๐๐ 
๕๑,๐๐๐ 
๕๙,๕๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๒,๔๑๑ 

๐ 
๖,๘๖๐ 
๗,๓๘๓ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

๒๓ ค่ารับรองและพิธีการ ค่ารบัรองการประชุมสภาเทศบาล เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓๕,๐๐๐ ๒๗,๕๙๒ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๔ การร่วมการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ (ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯ) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๕ โครงการจดักิจกรรมแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

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

๒๖ โครงการปลูกดอกดาวเรืองงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชของจังหวัดสกลนคร 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๗ โครงการรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริิวัณณวรีนารีรตัน์ เสด็จฯไป
ทรงสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

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

๒๘ โครงการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จฯพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารรีิกธาตุและพระอัฐธาตุ
หลวงปู่มั่น ภูมิทัตโตและยกฉตัรพระมหาเจดยี์พิพิธภัณฑห์ลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 



 
 

๕๑ 
 

 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๒๙ จัดหาวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
     -วัสดุส านักงาน 
     -วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
     -วัสดุงานบ้านงานครัว 
     -วัสดุก่อสรา้ง 
     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     -วัสดุคอมพิวเตอร ์
     -วัสดุการเกษตร 
     -วัสดุส านักงาน 
     -วัสดุคอมพิวเตอร ์
     -วัสดุส านักงาน 
     -วัสดุก่อสรา้ง 
     -วัสดุคอมพิวเตอร ์

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
๖๓,๕๕๙ 
๓๖,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๕,๑๘๗ 
๓๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔๘,๓๘๔ 
๓๓,๔๓๐ 
๑๙,๗๖๙ 
๓๐,๑๘๗ 
๑๘,๖๓๐ 

๒๑๕,๘๗๕ 
๒๖,๖๙๐ 

๐ 
๓๗,๓๑๙ 
๑๙,๓๓๐ 
๑๑,๖๑๔ 
๔๕,๘๔๔ 
๒๙,๖๙๐ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๐ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าว เครื่องขยายเสียง เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๕๐,๐๐๐ ๑๖,๙๒๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๑ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุส าหรับซอ่มแซมหอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ กองช่าง ๓๐,๐๐๐ ๒๘,๐๕๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓๒ ค่าสาธารณูปโภคส านักงานเทศบาลต าบลพรรณานคร  

    -ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
    -ค่าน้ าประปาส านักงาน 
    -ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 
    -ค่าบริการไปรษณีย์ฯ 
    -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมส านักงาน 

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
๑๓๐,๐๐๐ 
๑๖,๑๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๔,๑๓๑.๖๑ 
๑๖,๐๕๒.๓๖ 
๑,๗๗๖.๘๕ 

๒,๐๓๒ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 



 
 

๕๒ 
 

 
 

 

ที ่
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

๓๓ จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๘,๗๑๓ ๐ ไม่ได้ด าเนินการ 

๓๔ จัดซื้อครภุัณฑเ์พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    -จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ
แบบขาตั้ง) 
    -จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 
           -เก้าอี้ส านักงาน 
           -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
           -เก้าอี้ส านักงาน 
     -จัดซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
           -เครื่องขยายเสยีง 
           -เครื่องเล่นซีด ี

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
 

เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

 
ส านักปลดั 

 
 

กองคลัง 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๓๐,๕๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 
๘,๖๐๐ 
๔,๕๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนนิการแล้วเสร็จ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๑๑๓,๓๖๐ 
๙,๐๐๐ 

๑๑๑,๙๗๕ 
๓๐๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๖ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๗๓,๘๖๐ ๗๓,๗๗๖ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓๗ เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๒๖,๓๗๗ ๒๖,๓๗๗ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓๘ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย

เดชและกิจกรรม ๑๐๙ ครั้งรอยพระบาทยาตรายังจารึกสกลนคร 
เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๘๕,๗๐๐ ๘๕,๗๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๙ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เทศบัญญตัิปี ๒๕๖๐ ส านักปลดั ๓๑๖,๔๘๐ ๓๑๖,๔๘๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๓,๘๗๔,๔๗๐ ๑๓,๐๔๗,๗๕๑.๖๒  

 
 
 
 



 
 

๕๓ 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 

เทศบาลต าบลพรรณานคร พรรณานิคม จ.สกลนคร  
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ๓๖.0 1.18 16.0 0.41 8.0 0.30 8.0 0.30 8.0 0.30 

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕๑.0 10.43 16.0 9.69 13.0 9.36 13.0 9.28 11.0 8.81 

3.การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๒.0 2.93 9.0 2.70 5.0 2.47 5.0 2.47 5.0 2.47 

4.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๔๐.0 24.31 25.0 6.29 4.0 0.54 4.0 0.54 4.0 0.54 

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ๓๘.0 16.64 45.0 14.01 39.0 12.92 39.0 12.92 39.0 12.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 
 

ส่วนที่  ๖ 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  
อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลพรรณานครนั้น มีหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
คือ หมู่ ๒ หมู่ ๖ และหมู่ ๑๐  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิ
เดคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

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

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๓) เทศบาลมีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตามระเบียบ กฎหมาย การ
ปฏิบัติจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๔) ภาวะความไม่สงบทางการเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 



 
 

๕๕ 
 

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคระห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

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

การเกษตร การประมง และการปลูกพืช 
(๒) มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
(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 างานร่วมกัน

เป็นทีม 
(๘) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้

รับทราบขอ้มูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
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 านาญเฉพาะด้าน 

เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านกฎหมายและคดี ด้านการสาธารณสุข ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือ
ไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
 ๑.๑ กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีวิธีการด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๑๘) 
  (๒) แบบที่ ๑ : การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๒9) 
 ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๑๙) 
  (๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ 
๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔  หน้า ๒9) 



 
 

๕๖ 
 

 ๑.๓ ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า 31) โดยสรุปได้ดังนี้ 
   โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน     ๑๗๗  โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้  จ านวน       ๙๒  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๙๘ ของแผนยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
 ๒.๑ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการครบทุก
ขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๐) 
 ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๘๗ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๓๗) 
  (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ได้ ๓ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๑) 
 ๒.๓ ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
  (๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๓๔) โดยสรุปได้ดังนี้ 
   โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน     ๑๗๗  โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้  จ านวน     ๑11  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ  ๖2.71 ของแผนพัฒนาสามปี 
  (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ ได้ 1 คะแนน (รายละเอียดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๒) 
  (๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๐ 
(รายละเอียดดูส่วนที่ ๕ หน้า ๓๘) 
   โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน     ๑๗๗  โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้  จ านวน       9๒  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๙๘ ของแผนพัฒนาสามปี 
๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
  ๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม เนื่องจาก
ไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๓) 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานคร ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยแบ่งช่วงของการ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๔ 

4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ๕ คะแนน เนื่องจากประชาชนร้อยละ 
๖๐.๙๔ มีความพึงพอใจมาก (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า  24 ) 

4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนาได้ ๕ คะแนน เนื่องจากประชาชนร้อยละ ๖๐.๙๔  
มีความพึงพอใจมาก (รายละเอียดดูส่วนที่ 3  หน้า 25 ) 
 
 
 



 
 

๕๗ 
 

5. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 5.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลต าบลพรรณานครมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีการประสานงานกันแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน 
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้าน มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ คือ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
อีกท้ังเทศบาลมีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตามระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติจากส่วนกลาง
ยังไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
  5.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลต าบลพรรณานคร มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ มีแม่น้ าอูนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านต าบล 
และมีหนองน้ าขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตร การประมง และการเพาะปลูก 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดอยู่ในเขตเทศบาล อยู่ใกล้สถานที่ราชการ การคมนาคมมีความสะดวกเพราะติด
ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมู่บ้านมีหอกระจายข่าวสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง แต่ก็มีจุดอ่อน คือมีงบประมาณจ ากัด และมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่
ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย
ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านกฎหมายและคดี ด้านการสาธารณสุข ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจาก
งบประมาณจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รูปภาพโครงการ/กิจกรรม 
รายงานความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 
 

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต ์

                   
 

โครงการจัดงานวันร าลึกครบรอบมรณภาพหลวงปู่ฝัน้ อาจาโร 

                  
 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                   
 

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม 

            
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

        
 

กิจกรรมซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

            
 



 
 

๖๐ 
 

กิจกรรมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

             
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 

             
 

โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสงูวัยใส่ใจผู้พิการ 

                            
 

โครงการ อสม.ร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

                   
 

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

             
 

กิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ (โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา) 

             
 



 
 

๖๑ 
 

 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์

                   
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

                  
 

โครงการวางท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่การเกษตรบ้านบะทองใหม่ 
       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

               
 

โครงการติดตั้งประตูระบายทดน้ าฝายล าน้ าอูน 
       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

              
 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บา้นโคกสุวรรณ หมู่ ๖ 
       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

               
 
 
 
 
 



 
 

๖๒ 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรรณา หมู่ ๒ สายข้างเทศบาล 
       ก่อนด าเนินการ   ระหว่างด าเนนิการ   ด าเนินการแลว้เสร็จ 

                 
 

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 

          
 
โครงการปลูกดอกดาวเรืองงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของ
จังหวัดสกลนคร 

                   
 

โครงการประชาคมการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

                    
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บ าบัดฟืน้ฟูและฝึกอบรมอาชีพภายหลังการบ าบัดฟื้นฟู) 

                    
 
 
 
 



 
 

๖๓ 
 

 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร ในภาพรวม 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ค าชี้แจง 
 1. จ านวนแบบสอบถามที่แจกเพื่อท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน  ๓๐0  ชุด จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม   ๑๐๐  คน  

๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๒.๒ ก าหนดให้ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม ของเทศบาลต าบลพรรณานคร ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 25๖๐ ได้ก าหนดให้ค่าคะแนน ดังนี ้

ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
  พอใจน้อยที่สุด   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.00 – 1.49 
  พอใจน้อย   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.50 – 2.49 

พอใจปานกลาง   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  2.50 – 3.49   
พอใจมาก   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  3.50 – 4.49    
พอใจมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง  4.50 – 5.00 
๒.๓  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนนิงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน  
โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดงันี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๔๕,๐๐๐  คะแนน  
                                              (๙๐ x ๕ x ๑๐๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑๕,๐๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓๐,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๕,๐๐๐  คะแนน 
                (๑๐ x ๕ x ๑๐๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – ๑,๖๐๐         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๑,๖๐๑ – ๓,๒๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ  
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๓,๒๐๑ – ๕,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร ์

(๔๕,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๕,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 



 
 

๖๔ 
 

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๑,๐๐๐  คะแนน)   

 
 

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร ์
  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๑,๐๐๐  คะแนน 
                                (๑๐ x ๑๐๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๓๓๐   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๓๓๑ – ๖๖๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๖๖๑ – ๑,๐๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและรอ้ยละเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๓๙ 
๖๑ 

๓๙.๐๐ 
๖๑.๐๐ 

รวม ๑๐0 100 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ป ี
20-30 ป ี
๓๑-๔๐ ปี 
๔๑-๕๐ ปี 
๕๑-๖๐ ปี 

มากกว่า 60 ปี  

3 
11 
๑๑ 
๓๒ 
๒๕ 
๑๘ 

๓.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๑๘.๐๐ 

รวม ๑๐0 100 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
อ่ืนๆ 

๔๒ 
๔๑ 
๘ 
๒ 
๗ 
0 

๔๒.๐๐ 
๔๑.๐๐ 
๘.๐๐ 
๒.00 
๗.00 
0.00 

รวม ๑๐๐ 000 

 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 



 
 

๖๕ 
 

 

 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและรอ้ยละอาชีพหลักของกลุ่มตัวอยา่ง  
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน/นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ (แม่บ้าน) 

๗ 
๒ 

๑๒ 
๑๔ 
๔ 

๓๗ 
๒4 

๗.๐๐ 
๒.๐๐ 

๑๒.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๔.00 

๓๗.๐๐ 
๒๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ 000 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร  
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานครในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานครในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.50 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.15 พอใจปานกลาง 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

3.๒๑ พอใจปานกลาง 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

3.20 พอใจปานกลาง 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 3.10 พอใจปานกลาง 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.2๐ พอใจปานกลาง 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

3.33 พอใจปานกลาง 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.๑๐ พอใจปานกลาง 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.๓๐ พอใจปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย ๓.๒๓ พอใจปานกลาง 
  จากตารางที่ 5 พบว่าความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรรณานคร ในภาพรวม 
เฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากในข้อมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๖ 
 

 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
๓.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๙,๐๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๖,๐๑๙ พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๖,๔๓๕ พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๖,๔๐๑ 

พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๕,๗๗๔ พอใจมาก 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๖,๓๙๕ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๔๕,๐๐๐  คะแนน) ๓๑,๐๒๔ พอใจ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๖๖.๘๘ - - 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๗๑.๕๐ - - 
๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๑.๑๒ - - 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๖๔.๑๕ - - 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๗๑.๐๕ - - 

ภาพรวม ๖๘.๙๔   
 
๓.๒ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๕,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒,๒๕๓ พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒,๑๔๒ พอใจ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒,๐๕๔ พอใจ 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๒,๐๔๖ พอใจ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๙๙๔ พอใจ 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑,๙๙๙ พอใจ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๒,๑๑๔ พอใจ 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒,๑๓๖ พอใจ 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒,๐๘๙ พอใจ 

รวม (เต็ม  ๔๕,๐๐๐  คะแนน) ๑๘,๘๒๗ พอใจ 
 
 



 
 

๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๐.๐๖ - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๒.๘๔ - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๑.๐๘ - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๐.๙๒ - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๙.๘๘ - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๙.๙๘   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๒.๒๘   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔๒.๗๒   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๑.๗๘   

ภาพรวม ๖๘.๙๔   
 
๓.๓  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑,๐๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 709 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 672 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 663 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 665 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 649 พอใจ 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 624 พอใจ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 684 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 704 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 649 พอใจ 

รวม  6,019 พอใจมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑,๐๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 787 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 724 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 677 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 682 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 664 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 690 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 734 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 743 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 734 พอใจมาก 

รวม  6,435 พอใจมาก 
 



 
 

๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑,๐๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 795 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 751 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 710 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 668 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 661 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 669 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 715 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 716 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 716 พอใจมาก 

รวม  6,401 พอใจมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑,๐๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 678 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 651 พอใจ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 626 พอใจ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 631 พอใจ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 604 พอใจ 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 592 พอใจ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 654 พอใจ 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 669 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 669 พอใจมาก 

รวม  5,774 พอใจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑,๐๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 711 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 736 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 699 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 700 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 706 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 716 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 717 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 707 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 703 พอใจมาก 

รวม  6,395 พอใจมาก 
 
 



 
 

๖๙ 
 

 
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 -ไม่มี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรรณานคร ประธานชุมชน และผูน้ าหมูบ่้านทุกท่านที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
 
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 นางนิตยา   รัตนวงศ์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

 
 

 
 


