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คำนำ 
  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลนาตาลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนาตาลอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาตาล ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการ
จัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาตาล (E-plan) และแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ                  
                         

ส่วนที่ ๑ บทนำ                                                                                        หน้า 
  ๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    ๑ 
  ๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    ๒ 
  ๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     ๒ 
  ๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     ๕ 
  ๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     ๘ 
 
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 
  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ๙ 
 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ   ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                             

ส่วนที่ ๑ 
  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ ประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่

กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะสามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล ดังนี้ 

 ๑.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนาตาล หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ 

 ๒.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒฯเทศบาลตำบลนาตาล ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

 ๓.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒฯท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอน
ต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๔.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจของเทศบาลตำบลนาตาล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒฯได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากทุกภาค
ส่วน บุคลากรในหน่วยงาน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาตาล 

 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอมในการดำเนินการขยาย
โครงการ งานต่างๆ เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับ
ให้มั่น รอโอกาสที่ดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบรอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลนาตาล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 



 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
            เทศบาลน่าอยู่  ความรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

 ๓.  การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ๕.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.  การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

วัฒนธรรมองค์กร 

“ ความรู้ คู่คุณธรรม ” 

ค่านิยมองค์กร 

“ มุ่งม่ันเพื่อพัฒนา ” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่ความม่ันคงและสงบสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิ์ภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่ความม่ันคงและสงบสุข  
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
แนวทางพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางพัฒนาที่ ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และ วันสำคัญของ

ชาติ 
แนวทางพัฒนาที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้

มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 



 แนวทางการพัฒนา ๑ การส่งเสริมผลผลิตการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา ๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงด้านไฟฟ้า 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงด้านระบบประปา,รางระบายน้ำ,ท่อ,ขุดลอก 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงาน ปีละ ๑ ครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) หลังจากองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินการ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

ส่วนที่ ๑ : คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่ ๒ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
     ๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและมีปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
     ๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน   
     ๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพของท้องถิ่น   
    ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

    ๑๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
    ๑๒. มีการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาท้องถิ่น   
    ๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
    ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
    ๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนการพัฒนา   
    ๑๖. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   

 



 
 
 
 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -  ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ 

 
จำนวนโครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 

๖๐ ๗,๗๑๓,๖๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า
เกษตรเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

๑ ๕๐,๐๐๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕ ๑๑๐,๐๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสาธารณูปโภค 

๒๙ ๕,๕๐๐,๐๑๒ 

รวมทั้งหมด ๙๕ ๑๓,๓๗๓,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๓  
ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 

จำนวนโครงการและงบประมาณท่ีนำมาสู่แผนดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรก ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เริ่มตั้งแต่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

 
งบประมาณแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔  

งบในแผนดำเนินงาน ปี 
๒๕๖๔ 

โครงการที่ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้ง

ที่ ๑) 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มี
ความมั่นคงและสงบสุข 

๖๐ ๒๐,๘๐๙,๙๖๒ ๕๐ ๖,๗๑๓,๖๐๐ ๒๔ ๓,๒๗๐,๐๒๐ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาศักยภาพท่ีมุ่งเน้น
การผลิตสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ - - 

๓.ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๕ ๔๓๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 

๓๒ ๙,๗๐๒,๕๔๐ ๑๙ ๖,๕๐๐,๐๑๒ ๑๔ ๕,๔๔๙,๖๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑๐๐ ๓๐,๗๓๒,๕๐๒ ๗๕ ๑๓,๖๙๓,๖๐๐ ๓๙ ๘,๙๑๙,๖๒๐ 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ (Percentage) ประจำปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖) 

ยุทธศาสตร ์ จำนวน 
โครงการที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุน
มนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคม
ที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

๓๔ ๖๕.๓๙ - - ๓๓ ๗๕ ๓  -  ๖๔ ๖๕.๓๑ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า
เกษตรเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

- - - - ๑ ๒.๒๘ -  -  ๓ ๓.๐๗ 

๓.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - ๕ ๑๑.๓๗ ๒  -  ๓ ๓.๐๗ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
สาธารณูปโภค 

๑๘ ๓๔.๖๑ - - 5 ๑๑.๓๗ ๒  ๗  ๒๘ ๒๘.๕๗ 

รวม ๕๒ ๑๐๐ - - ๔๔ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ ๙๘ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

ส่วนที่ ๔ 

สรุปสภาพปัญหาและอปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ควรดำเนินการกลุ่มอาชีพ สร้างงาน

สร้างรายได้ให้แกช่าวบ้านผู้มีรายได้ในปีถัดไป และการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (covic 19) ควรตั้งงบไว้ให้เพียงพอต่อการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  

 
 

 

 


