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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา     
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน     
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล       
เชียงเครือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม              
ให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์     
อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 หน้า ก 

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น   
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอต่อ          
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ            
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
  เทศบาลต าบลเชียงเครือ   ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้     
  
  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ    
  1.โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  2.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  3.โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  4.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 



 หน้า ก 

  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลเชียงเครือ         
ให้มากขึ้น  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบล
เชียงเครือ  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลเชียงเครือ  และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทาง      
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา    
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                    7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ        
อย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                    8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนา   
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  



 หน้า 1 

 

ส่วนที่ 1   
บทน า 
------- 

 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงเครือว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงเครือ ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเครือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเชียงเครือ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้      
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
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ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลต าบลเชียงเครือให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเชียงเครือซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลเชียงเครือที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล     
เชียงเครือ และชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน        
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือ พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล
เชียงเครือ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
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ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว      
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม     
ของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเครือคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเชียงเครือ          
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา    
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเชียงเครือ           
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผล       
ที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน        
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ         
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้         
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเชียงเครือ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือต่อนายกเทศมนตรีต าบล
เชียงเครือเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือมีอ านาจหน้าที่  
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล   
เชียงเครือ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือและคณะกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเชียงเครือใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ   
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงเครือรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ     
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงเครือ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงเครือ 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงเครือ 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลเชียงเครือทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
เชียงเครืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม        
ของทุกปี 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ    
เสนอสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี      
อยู่จริงในเทศบาลต าบลเชียงเครือมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือซึ่งสามารถ   
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลเชียงเครือทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
เมืองสกลนครและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น      
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเครือเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด        
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น       
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานแข่งขันเรือหาปลา จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือใช้การสังเกต เพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือ    
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลเชียงเครือ   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเชียงเครือ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ       
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ         
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝุายต่างๆ ของเทศบาลต าบลเชียงเครือสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเชียงเครือแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของเทศบาลต าบลเชียงเครือ
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเชียงเครือ  

ž   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 10 

 

ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

******************** 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
         1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือเป็นการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร  และ
แผนชุมชนต าบลเชียงเครือ  
   1. วิสัยทัศน์  

        “ ต าบลเชียงเครือน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

   2. ยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

        กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     กลยุทธ์ที่ 3   การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
     กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
                    กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
 

  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                     กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
            กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
            กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
            กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
            กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
 กลยุทธ์ที่ 2  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 กลยุทธ์ที่ 3  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริม  สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค 
 กลยุทธ์ที่ 5  การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ 

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติตามระบอบประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 5  การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  คอรัปชั่น 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 
    

3.เป้าประสงค์ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการ

องค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
3. การส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา            

การตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
4. การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข  การอนามัย  การปูองกันและควบคุม

โรคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6. การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ โดยยึดหลักตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC) 



 หน้า 12 

 

      4. ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
        

     5. ค่าเป้าหมาย 
1.  การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กาส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการ การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาชีวิตของประชาชน การส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัว การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน    

2.  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การส่งเสริมและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลเชียงเครือและอ าเภอเมือง
สกลนคร  

3.  การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์และแนว
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรมชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี    

4.  การบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   

5.  เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพ่ือให้การบริหารงาน   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน การระบายน้ า หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ในฌาปนสถาน ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะปูองกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 

 

 6. กลุยทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     กลยุทธ์ที่ 3   การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
     กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 
                    กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
                   กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
           กลยุทธ์ที่ 9 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
          กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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            กลยุทธ์ที่ 11 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
            กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 

กลยุทธ์ที่ 13  การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
กลยุทธ์ที่ 14  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
กลยุทธ์ที่ 15  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริม  สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 17  การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 18  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 19  การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 กลยุทธ์ที่ 20  การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ 

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติตามระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 21  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 22  การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  คอรัปชั่น 
กลยุทธ์ที่ 23  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดย

ค านึงถึงทุนทางสังคมท่ีองค์กรมีอยู่ 
3. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4. (Strategic) Positioning เป็นการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน CSR ของกิจการ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 

  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 

  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  5. ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 

  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

  2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

  2. จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล 

  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

  4. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 

  3. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 

 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 

  10. การปูองกันการรุกล้ าล าคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 

  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 

  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป 

  13. ปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 

  14. การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

4. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน   

ทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบการคมนาคมสะดวก การจราจรตลอดทั้งระบบการไฟฟูาและน้ าประปา 
2. การพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมตลอดทั้งจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช้  เพ่ืออ านวยความสะดวกและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความ

คิดเห็น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผน 
การพัฒนา 

4. การส่งเสริมและร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษา 
ภาคบังคับและการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกันรักษาความ สะอาดการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ าเสีย การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต    ที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6. การส่งเสริมให้ประชาชนส านึกรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

7. ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความปลอดภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ส่งเสริมให้มีความประหยัด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีการด าเนินชีวิตตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ส่วนที่  3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(performance indicators) 
************ 

          ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ              
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและ
ประเมินผล แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (performance indicators)  ดังนี้ 
 

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
         เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนากิจกรรม  โครงการ
ตลอดจนกลยุทธ์ /แผน ซึ่ งตัวบ่งชี้การปฏิบัติ งานจะเป็นการรวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับปัจจัยน า เข้า 
(input)กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยการตัดสินใจได้ต่อไปการใช้
ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy wraning system) 
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่ เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 
 

2. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
       2.1 ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ ส าเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาใช้บริการพอใจหรือไม่ 
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2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตของผู้ควบคุมดูแล
กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม 
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
ต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
       2.3 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
       2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์
พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล(bonus)  แก่ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็น 
เครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
       3.1 เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
       3.2 เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
       3.3 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินงาน 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนการ 
 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสอดคล้องกับศักยภาพ 

ของท้องถิ่น 
  



 หน้า 18 

 

5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
7 มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธการพัฒนา   
9 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
10 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่น   
11 มีการทบทวนแผนท้องถิ่น   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
จ านวนโครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
 ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

47 41 87.23 % 

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10  6 60.00 % 

3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนา 
   ด้านเศรษฐกิจ 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1 20.00 % 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงาสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

19 11 57.89 % 

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลัก 
    ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานการเกษตร 

59 38 91.53 % 

รวม  140 113 80.03 % 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2563 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ทีแ่ล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ  
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 40 30.30 1 0.76 - - 4 3.03 - - 45 34.09 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    
   ประเพณีท้องถิ่น 

 6 4.55 - - - -  - - - - 6 4.55 

3. การพัฒนาการเกษตรและ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1 0.76 - - - - 1 0.76 - - 2 1.52 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   และสิ่งแวดล้อม                                                      

11 8.33 - - - - 7 5.53 - - 18 16.64 

5. การบริหารจัดการบ้านเมือง  
   ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล     
   และความมั่นคง 

53 40.15 1 0.76 - - 7 5.53 - - 54 46.21 

รวม 111 84.09 2 1.52 - - 19 14.39 - - 132 100.00 

 
5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 35,734,250.00 69.53 - - 33,319,086.00 70.09 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
   ท้องถิ่น 

725,000.00 1.41 - - 578,231.00 1.22 

3. การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา 
   ด้านเศรษฐกิจ 

20,000.00 0.04 - - 20,000.00 0.04 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม                                                      

2,041,860.00 3.97 - - 1,880,527.50 3.96 

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

12,875,300.00 
 

25.05 - - 11,736,835.00 24.69 

รวม 51,396,410.00 100.00 - - 47,534,679.50 100.00 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ันลอย 
(ฐานแผ่) ส าหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 

 /  7,014,900 1,468,500 

2 ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ 
ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

/   30,700 30,000 

3 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
บ้านหนองสนม หมู่ 6 จ านวน 1 บ่อ 

/   988,000 570,000 

4 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
หนองจอกสาธารณประโยชน์ บ้านหนองสนม หมู่ 6  
จ านวน 1 บ่อ 

/   956,000 550,000 

5 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
สาธารณประโยชน์ (หนองตูบ)บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 
จ านวน 1 บ่อ 

/   965,000 557,577 

6 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ 3 จ านวน 1 แห่ง 

/   497,000 496,000 

7 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านหนองสนม หมู่ 6 จ านวน 1 แห่ง 

/   373,000 372,000 

8 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านทุ่งมน หมู่ 8 จ านวน 1 แห่ง 

/   389,000 388,000 

9 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านโนนศาลา หมู่ 12 จ านวน 1 แห่ง 

/   464,000 463,000 

10 โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย  
บ้านโนนศาลา หมู่ 12 จ านวน 1 แห่ง 

/   497,000 496,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
สน.ถ. 12-017 สายส านักสงฆ์ธัมมปาโลนุสรณ์  
บ้านปุาหว้านหมู่ 7 ถึง บ้านหนองหอย หมู่ 4 

/   9,995,000 6,327,418 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
สน.ถ. 12-019 สายรอบม.เกษตรศาสตร์ฯ จากประตู 1 
บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ถึงประตู 2 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 

/   7,434,000 4,300,000 

13 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 จ านวน 1 บ่อ 

/   10,000 10,000 

14 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านหนองสนม หมู่ 6 จ านวน 1 บ่อ 

/   20,000 20,000 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

15 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านปุาหว้าน หมู่ 7 จ านวน 1 บ่อ 

/   10,000 10,000 

16 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ 15 จ านวน 1 บ่อ 

/   10,000 10,000 

17 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5  

/   4,248,000 1,947,810.87 

18 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองฮี บา้นหนองหอย หมู่ 4   / 359,700 คืนโครงการฯ 
19 โครงการขุดลอกหนองน้ าคึกฤทธ์ิ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5   / 457,000 คืนโครงการฯ 
20 โครงการขุดลอกหนองอีเลิง บ้านทุ่งมน หมู่ 8   / 435,600 คืนโครงการฯ 
21 โครงการขุดลอกห้วยม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ 9   / 453,200 คืนโครงการฯ 
22 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์  

บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 
  / 365,000 คืนโครงการฯ 

23 โครงการขุดลอกหนองสะโน บ้านโคกสว่าง หมู่ 9   / 107,700 คืนโครงการฯ 
24 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์หนองวังม่วง 

บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 
  / 364,800 คืนโครงการฯ 

25 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองหญา้ปล้อง  
บ้านโนนศาลา หมู่ 12 

  / 387,600 คืนโครงการฯ 

26 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  
บ้านเชียงเครือ หมู่ 14 

  / 395,200 คืนโครงการฯ 

27 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยม่วง  
บ้านหนองสนม หมู่ 6 

  / 150,000 คืนโครงการฯ 

28 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยม่วง  
บ้านโคกสว่าง  หมู่ 9 

  / 150,000 คืนโครงการฯ 

29 โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดนิเผาต าบลเชียงเครือ /   988,600 988,600 
30 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด หนองตะไก้

สาธารณประโยชน์ บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 จ านวน 1 บ่อ 
 /  410,000 410,000 

31 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
บ้านปุาหว้าน  หมู่ที่ 7 จ านวน 1 บ่อ 

 /  397,000 397,000 

32 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด  
บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 2  จ านวน 1 บ่อ 

 /  343,000 343,000 

33 เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์
แกสโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อม
อุปกรณ์ใช้งาน จ านวน 1 ล า 

 /  80,000 80,000 

รวม    39,746,000 20,234,906 
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ    
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 47 41 87.23 % 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 10  6 60.00 % 
3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 1 20.00 % 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 19 11 57.89 % 
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 
59 54 91.53 % 

รวม 140 113 80.71 % 
 
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่นกับจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปี 2563 
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โครงการที่ได้ปฏิบัติในปี 2563 

โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน โครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
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การเบิกจ่ายโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  ห้วงปี 2563   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   แผนงานการศึกษา      4,084,560 3,089,782 กองการศึกษา 
2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  

 -รร.ในสังกัดสพฐ. 7 แห่ง, รร.ทต.เชียงเครือ, 
  ศพด.หนองหอย ,ศพด.เชียงเครอื 

แผนงานการศึกษา 2,860,890 2,503,976 กองการศึกษา 

3 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน 7 แห่ง แผนงานการศึกษา 4,028,000 3,884,000 กองการศึกษา 
4 โครงการเข้าค่ายทักษะภาษาต่างประเทศ แผนงานการศึกษา 30,000 30,000 กองการศึกษา 
5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000  - กองการศึกษา 
6 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน 7 แห่ง แผนงานการศึกษา 4,380,000 4,238,000 กองการศึกษา 
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้องเด็กและ

เยาวชน 

แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

8 โครงการวันส าคัญและประเพณีทาศาสนา แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
9 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
10 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
11 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนอกห้องเรียน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
12 โครงการสายในหนูน้อยสุขภาพด ี แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
13 โครงการฟันสะอาดยิม้สวย แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
14 โครงการสานสมัพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

และรร.เทศบาลเชียงเครือ 

แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

15 โครงการเยี่ยมบ้าน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
16 โครงการพัฒนาการเรยีนสู่ประชาคมอาเซี่ยน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
17 โครงการค่านยิม 12 ประการ แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
18 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
19 โครงการภูมิปัญญาไทย แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
20 โครงการให้ความรูผู้้ปกครองนักเรยีนประกอบ

อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 

21 โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอน แผนงานการศึกษา - - กองการศึกษา 
22 ปรับปรุง/ซ่อมแซมการอาคารเรียนแลอาคารประกอบ 

รร.เทศบาลเชียงเครือ 

แผนงานการศึกษา 150,000 149,000 กองการศึกษา 

23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ลานอเนกประสงค ์
รร.เทศบาลเชียงเครือ 

แผนงานการศึกษา 400,000 399,000 กองการศึกษา 

24 โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

20,000 20,000 กองการศึกษา 
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ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

25 จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต าบลต้านภัยยาเสพติด แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

200,000 200,000 กองการศึกษา 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาต าบลต้านภยัยาเสพตดิ  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

255,000 232,000 กองการศึกษา 

27 โครงการค่ายรวมใจกันท าความดีเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
สร้างสรรคเ์สริมส าหรับเด็กและเยาวชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

100,000 98,970 กองสวัสดิการฯ 

28 โครงการรวมใจรักผู้สูงอาย ุ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

100,000 98,890 กองสวัสดิการฯ 

29 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

20,000 20,000 กองสวัสดิการฯ 

30 โครงการหยุดเด็กท้อง ลดเด็กท้ิง ลดคณุแม่วัยใส แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

20,000 19,968 กองสวัสดิการฯ 

31 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ แผนงานงบกลาง 14,954,600 14,587,000 กองสวัสดิการฯ 
32 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ แผนงานงบกลาง 3,955,200 3,688,000 กองสวัสดิการฯ 
33 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ แผนงานงบกลาง 126,000 60,500 กองสวัสดิการฯ 
34 โครงการปรบสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัยคนพิการ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
   - - กองสวัสดิการฯ 

35 โครงการคดักรองผูม้ีแนวโน้มจะพิการและ 
ออกเยี่ยมบ้านนคพิการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

36 การประชุมคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุต าบล 
เชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

37 การประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการต าบล
เชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

38 การประชุมคณะกรรมการกลุ่มพฒันาสตรตี าบล
เชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

39 การประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลเชียงเครือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

   - - กองสวัสดิการฯ 

รวม 35,734,250 33,319,086  
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 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1  โครงการจดังานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

100,000 99,956 กองการศึกษาฯ 

2  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณ ี
 แข่งขันเรือหาปลา 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

170,000 125,000 กองการศึกษาฯ 

3  โครงการจดังานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

150,000 48,275 กองการศึกษาฯ 

4  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณ ี
 แห่ปราสาทผึ้ง 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

275,000 275,000 กองการศึกษาฯ 

5  โครงการสบืสานประเพณีทางพุทธ “วันอาสาฬหบูชาและ   
 ประเพณเีข้าพรรษา” 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

30,000 30,000 กองการศึกษาฯ 

6 การจัดงานวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - 

รวม 725,000 578,231  
 

 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

20,000 20,000 กองสวัสดิการฯ 

รวม 20,000 20,000  

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 จ้างเหมาบริการทิ้งขยะในบ่อก าจดัขยะ แผนงานเคหะและชุมชน 1,200,000 1,055,255 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนขับ้า แผนงานสาธารณสุขฯ 25,000 23,916 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนขับ้า ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพรเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราช
กุมาร ี

แผนงานสาธารณสุขฯ 89,760 86,349 กองสาธารณสุขฯ 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุขฯ 340,000 340,000 กองสาธารณสุขฯ 

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น แผนงานงบกลาง 387,100 375,007.50 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)   แผนงานสาธารณสุขฯ - - กองสาธารณสุขฯ 
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ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการอาหาร ปลอดภัย ใส่ใจสขุภาพชุมชน แผนงานสาธารณสุขฯ - - กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการรวมพลังประชารัฐร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก 
โรคตดิเช้ือไวรสัซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

แผนงานสาธารณสุขฯ - - กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ สะอาด บริโภคปลอดภัย แผนงานสาธารณสุข - - กองสาธารณสุขฯ 
10 โครงการอาหารสะอาดปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพชุมชน แผนงานสาธารณสุข - - กองสาธารณสุขฯ 
11 ปลูกต้นไม้ประจ าปีคืนธรรมชาตสิูท่้องถิ่น แผนงานการเกษตร - - กองการเกษตร 

รวม 2,041,860 1,880,527.50  
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 306,400 300,400 ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมให้ความรู้งานทะเบยีนราษฎร์และบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 19,395 ส านักปลดั 

3 โครงการประชุมอบรมและสัมมนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

30,000 21,132 ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

180,000 180,000 ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

120,000 118,130.20 ส านักปลดั 

6 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

20,000 16,640 ส านักปลดั 

7 วัสดุ ครภุัณฑแ์ละก่อสร้าง,ต่อเติมอาคารส านักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 1,944,900.00 1,651,333.04  
8 สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000 18,828 ส านักปลดั 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ีต าบลเชียงเครือ หมู่ 1-17 แผนงานเคหะและชุมชน 500,000 497,000 กองช่าง 

10 อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัดสกลนคร 
ในการขยายเขตไฟฟูา บ้านหนองหอย หมู่ 4 

แผนงานเคหะและชุมชน 250,000 248,266.36 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนน คสล.  
บ้านโพนสวาง หมู่ 2 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 385,000 384,000 กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 15 
(ภายในหมู่บ้าน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 172,000 171,000 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ 9  
(สายบ้านโคกสว่างเชื่อมบ้านโนนศาลา) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 438,000 436,000 กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ 14  
(สายดอนหอเชื่อมม.เกษตรศาสตรฯ์) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 469,000 468,000 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5  
(สายรอบหมู่บ้าน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 492,000 490,000 กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานใหญ่  
หมู่ 13 (สายวัดโพธ์ิศรี เชื่อม ถนนรอบหนองหาร) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 465,000 463,000 กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ 8 
(สายบ้านทุ่งมนเชื่อมบ้านสร้างแกว้สมานมติร) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 412,000 410,000 กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ 11 
(สายหนองกุงเสือ) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 465,000 463,000 กองช่าง 
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ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย หมู่ 4  
(ถนนสายเจริญสุข) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 350,000 349,000 กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปุาหว้าน หมู่ 7 
(สายส านักสงฆ์ธัมมาปานุสรณ์ บ้านปุาหว้าน หมู่ 7     
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ 4 สน.ถ.12-017) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 465,000 463,000 กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาค าไฮ หมู่ 10 
(บริเวณสายคุม้นาเดื่อไปวัดปุาหนองหอย บ้านหนอง
หอยใหม่) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 587,000 364,800 กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ 12 
(ถนนสายชัยพร(บ้านโนนศาลาเชือ่มบ้านหนองบัวสร้าง)) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 541,000 321,500 กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 17 
(ถนนสายคอกวัว) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 207,000 206,000 กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 17 
(ถนนสายซอยตัน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000 99,000 กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 17 
(ถนนสายไปประปาเดิม) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000 199,000 กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย  
หมู่ 3 (ถนนสายวัดโพธิ์ทอง) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 367,000 366,000 กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย  
หมู่ 3 (ถนนสายวัดปุานภาพิทักษ์) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 242,000 241,000 กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพัก คสล.  
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ 15 (ข้างถนนสายหลังโรงเรียน 
ทุ่งมนพิทยาคาร) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 175,000 173,000 กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บา้นเชียงเครือ หมู่ 1 
(ข้างถนนสายกลางหมู่บ้าน) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 497,000 494,000 กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านหนอสนม หมู่ 6 แผนงานการเกษตร 475,000 473,000 กองช่าง 
31 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล

เชียงเครือ 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 400,000 399,000 กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน  
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 16  

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 450,000 449,000 กองช่าง 

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1) โครงการต่อเตมิผนังห้องท างานส านักปลดัอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ (ไทยเข้มแข็ง)  
(47,000.-บาท) 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 500,000 497,000 กองช่าง 
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ล าดับ โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

2. โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 
(174,000.-บาท) 
3.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประชาคมเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ(279,000.-บาท) 

 

   

34 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แผนงานอุตสาหกรรมฯ 150,000 149,000 กองช่าง 
35 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ  

- บ้านเชียงเครือ หมู่ 1  (35,205 บาท) 
- บ้านทุ่งมน หมู่ 8       (35,705 บาท) 
- บ้านโนนศาลา หมู่ 12  (31,250 บาท)  
- บ้านเชียงเครือ หมู่ 14  (35,205 บาท) 

แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 137,410 กองช่าง 

36 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ในการเพิ่มเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

บริหารงานทั่วไป - - ส านักปลัด 

รวม 12,875,300 11,736,835  
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แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสาตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลติ/โครงการ (5) 

รวม 100 
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แบบท่ี 4 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ปาุไมฯ้ลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

19 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม  
ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์   
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงานฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิร่วมท าร่วมตดัสินใจร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมแก้ปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

15 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
 ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี   
 วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เปน็ต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) 
O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรอืสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญัหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมา
และแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

59 
9 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

(10) 9 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ        
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 9 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 

 
3.6 เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลติ/
โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(5) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดยีวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการ   
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 93 

 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง 
      2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
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ส่วนที ่ 4 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

******************* 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงเครือในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาจากการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ท าให้บางครั้งหน่วยงานไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นของคนส่วนใหญ่ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน  จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ         
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่น          
อย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกัน     
คิดร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว            
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง        
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

  



 หน้า 36 

 

 โครงการ :  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 รายละเอียดโครงการ :  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง   ด าเนินการในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ วัดสอนประชาราม วัดปุาสุทธาวาส , วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร , สวนสมเด็จเจ้าฟูา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่ สวนลูก) และพิพิธภัณฑ์ภูพาน
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้รับประสบการณ์ตรง 
และส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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โครงการ :  โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง 
รายละเอียดโครงการ :  โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง  

ด าเนินการวันพฤหัสบดี ที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ  
   เพ่ือฝึกอบอบรมให้ความรู้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะและมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
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โครงการ : โครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 ปีท่ี 15 ครั้งที่ 8 
รายละเอียดโครงการ :  โครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 ปีที่ 15 ครั้งที่ 8   

เ ทศบาลต าบล เชี ย ง เ ครื อ  ร่ ว มกั บคณะสงฆ์ จั งหวั ดสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จั งหวัดสกลนคร        
ด าเนินโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 ปีที่ 15 ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่     
16 สิงหาคม 2563 ณ วัดพุทธไสยาราม บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เพ่ือเป็นการสืบสาน
และเผยแผ่ศาสนา โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และ
รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
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โครงการ  :  โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุ 
งบประมาณ  :  98,890  บาท 
รายละเอียดโครงการ :  โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุ ด าเนินการในวันที่ 21  สิงหาคม 2563  ณ หอประชุม 

ประชาคมต าบลเชียงเครือ โดยมีผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเครือร่วมกับชมรม
ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มท ากิจกรรม  เกิดความรัก 
ความสามัคคีรู้จักคุณค่าของตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
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โครงการ :   โครงการประเพณีแข่งขันเรือหาปลา ประจ าปี 2562  
รายละเอียดโครงการ :  โครงการประเพณีแข่งขันเรือหาปลา ประจ าปี 2562 ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 

21 ธันวาคม 2562 ณ อ่างสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงความผูกพันธ์ 
ระหว่างคนกับสายน้ าให้คงอยู่สืบไป  สร้างความรักความสามัคคีของราษฎรในต าบลและ
เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของต าบลเชียงเครือ 
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โครงการ :  โครงการปล่อยปลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้าน  
 

รายละเอียดโครงการ :  โครงการปล่อยปลา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพ้ืนบ้าน  
ด าเนินการในวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ าสาธารณประโยชน์ (ธนาคาร
น้ าใต้ดินระบบเปิด) บ้านนาค าไฮ หมู่ที่ 10 ต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ :  โครงการปลกต้นไม้ประจ าปีของชาติ  คืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่น  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

 

รายละเอียดโครงการ :  โครงการปลกต้นไม้ประจ าปีของชาติ  คืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2563   พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนทุกภาคส่วนและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม  ณ  ล าห้วยม่วงตอนบน  บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 โดยด าเนินการปลูกต้นไม้
จ านวน  680 ต้น  หญ้าแฝกจ านวน 25,000 ต้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดโลกร้อน 
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โครงการ :   โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องป้ันดินเผาต าบลเชียงเครือ 
งบประมาณ :   988,600  บาท (กสศ.)   
รายละเอียดโครงการ :  โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดินเผาต าบลเชียงเครือ  ด าเนินการระหว่าง

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน  2563 เพื่ออนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้อาชีพเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน  โดยกลุ่มเปูาหมาย คือ  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนผู้ว่างงานในเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเครือ 
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โครงการ :  โครงการรวมพลังประชารัฐ ร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและ 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

รายละเอียดโครงการ :   เทศบาลต าบลเชียงเครือ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านหนองสนม อสม. และประชาชนจิตอาสา ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน 
โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายตามโครงการรวมพลัง
ประชารัฐร่วมใจขจัดภัย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยการพ่นน้ ายาก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในหมู่บ้าน 
ทั่วทั้งหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 และบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14   
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โครงการ : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณ : 118,130.20  บาท 
รายละเอียดโครงการ :  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่  12-14 สิงหาคม 2563 ณ มณฑลทหารบก ที่ 29 จังหวัดสกลนคร       
เพ่ือส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจ าต าบลเชียงเครือ ได้มีความรู้       
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยระบบบัญชาการเหตุการณ์  (Incident Command 
System : ICS)  
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โครงการ:  :  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด วัดบ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 12 
รายละเอียดโครงการ: โครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  วัดบ้านโนนศาลา หมู่ 12  

เทศบาลต าบลเชียงเครือร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
จิตอาสา และชาวบ้านโนนศาลา ขุดบ่อธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในเขตพ้ืนที่ชุมชน ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12  
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โครงการ:  :  โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 12-019  
        สายรอบ ม.เกษตรศาสตร์ฯ จากระตู 1 บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ถึง ประตู 2 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 
งบประมาณ:    6,327,418.-บาท    
รายละเอียดโครงการ :  โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 12-019  
            สายรอบ ม.เกษตรศาสตร์ฯ จากระตู 1 บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ถึง ประตู 2  
                       บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,045.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
      หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 16,180.00 เมตร 
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โครงการ:  :  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ฐานแผ่)  
        ส าหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 
งบประมาณ:    5,874,000.-บาท    
รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ฐานแผ่) ส าหรับโรงเรียน 
                              เทศบาลเชียงเครือ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  
                              ก่อสร้างตามแบบอาคารเอนกประสงค์ ศน.ศธ. ชั้นลอย 
 

ก่อนด าเนินการ 

 
 

ระหว่างด าเนินการ 

               
 

 




