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บทน า 
 
  ปัจจุบันการติดตามประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลบางปลา ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง "ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน   กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการกิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
ติดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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2.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลา  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 
  2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลบางปลา  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม ่
  2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
  2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3.วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 
  3.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  3.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา และแก้ไขได้
ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
  1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ  13  ดังนี้ 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างร้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  
ตุลาคม  2559  ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบางปลา 
  1.ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0803.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม  2559 
  2.ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
  3.ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 5.1 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

 (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 
ลงวันที่  22 พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 

(1) ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เป็นรายไตรมาส 
  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม) 
  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
-ระหว่างเดือน ตุลาคม  – มีนาคม  
-ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 
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6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา 
  1.นายส ารวย คงศิลป    รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปลา  ประธานกรรมการ 
  2.นายวิชัย จ้อยชะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ 
  3.นายไกรศร พะยานอน สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ 
  4.นางจริยา ชาวหงษา ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
  5.นายชนาภิวัฒน์  วอนวัฒนา ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
  6.นางพรเพ็ญ  อยู่บ ารุง  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
                การศึกษาเทศบาลต าบลบางปลา         กรรมการ 
  7.นายอภิชาติ   พงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
  8.นายล าเจียก โรจน์บุญชู ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
  9.นายสมคิด จันทร์โต  ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
  10.นายวันชนะ โพธิ์อบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
  11.นางมาลา อยู่หุ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
  12.นายวรกฤช นิ่งน้อย  ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา        กรรมการและเลขานุการ 
  13.นายเจษฎา เณรจิตต์  หัวหน้าฝ่ายธุรการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้งในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ.2560 – 2562) 
ของเทศบาลต าบลบางปลา 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร ์

 
1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา 
  “ชุมชนแห่งความสุข  สะอาดสดใน  รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาทั่วถึง 
    ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
 
2.พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) พัฒนาระบบบริการ
ประชาชน 
 พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน
การศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 3  มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากสิ่งเสพติด ร่วมคิด ร่วม
ท า  ร่วมใจ  แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่  มุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1) การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ปรับปรุงงานบริการประชาชน และด าเนินงานบริหารจัดการที่ดี 
 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 3) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่ 
 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
 5) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) การพัฒนาการศึกษาทุกด้าน  สร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ 

4.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ปรับปรุงบริการประชาชน และด าเนินงานบริหารจัดการ
ที่ดี   

 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการให้ความรู้  สนับสนุนการมีส่วนร่วม  ความสนใจให้กับประชาชนจัดให้มี 
เวทีประชาคม  เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
  1.2 วางแผนในการบริหารจัดการองค์กร  ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล  ป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการบริหารบุคลากรขององค์กร 
  1.3 วางแผนปรับปรุงระบบงานบริการประชาชน เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
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  1.4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  1.5 ดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ สร้างความ
สงบเรียบร้อยภายในเขต และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   

แนวทางการพัฒนา 
  2.1 การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  2.2 การติดตั้งและปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล 
  2.3 การปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่  

แนวทางการพัฒนา 
3.1 สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบและให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
3.2 วางระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  แก้ไขมลพิษ  มลภาวะภายในเขต 
3.3 พัฒนาระบบรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  และน้ าส าหรับการอุปโภค  บริโภค 
3.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขต  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข   
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 พัฒนาระบบสาธารณสุขที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึง  ป้องกันรักษาโรคต่างๆ 
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
  4.2 สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เตรียมความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจต่าง ๆ 
  4.3 ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.4 วางแผนการป้องกันและเร่งรัดการปราบปรามสิ่งเสพติด 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการสร้างรายได้ การกระจายรายได้ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะ 
ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
  5.2 ปรับปรุงและสรรหาแนวทางการเพิ่มรายได้ของเทศบาล 
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประสานงานธุรกิจขนาดย่อย
สร้างความร่วมมือระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ควบคุมและดูแลแรงงานต่างด้าว 
  5.4 ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาทุกด้าน  สร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  6.1 วางแผนจัดการระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ขยายและปรับปรุง
การศึกษาอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่อยู่วัยเรียนทุกระดับ 
  6.2 สนับสนุนงบประมาณต่างๆ ด้านการศึกษา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารด้านการศึกษา 
  6.3 สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ  ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย 
 
4. ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
 1) มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการบริหารงาน 
 2) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
 3) จ านวนเงินรายได้ที่จัดเก็บเองเพ่ิมข้ึน 
 4) มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการให้บริการ 
 5) เทศบาลมีผลด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ LPA  เทียบเท่าหรือสูงกว่าเทศบาลระดับเดียวกัน 
 6) จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการได้รับงบประมาณในการจัดท า 
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แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  เทศบาลต าบลบางปลา                                                   .  
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชาคมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่  29  มกรากคม  2559  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   การวัดคุณภาพพัฒนาท้องถิ่น ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น   คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

     ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมิน  มีรายละเอียดดังนี้ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  : แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบางปลา 
1.2 วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    วันที่    25    ตุลาคม   2560 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  -ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ปรับปรุงงานบริการ
ประชาชน และด าเนินงานบริหารจัดการที่ดี 

129 120 93.02 

2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 

8 8 100 

3.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่ 

9 5 55.56 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสังคมอยู่ดีมีสุข 66 56 84.85 
5.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมนโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

11 4 36.36 

6.การพัฒนาการศึกษาทุกด้าน สร้างเสริมทรัพยากร
มนุษย์ 

85 51 60.00 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อ
วันอังคารที่  17  ตุลาคม  ๒๕60  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา  ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 5 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 50 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ 4 

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

๓ 2 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 3 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 2 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   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 84 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน      และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  
ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

         เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าว  เทศบาลต าบลบางปลา  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 
 

 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) 

(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบท่ี 2 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2560)  

 
1.ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 1.1 เทศบาลได้ด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 1.2 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ร้อยละ  79.22 % ของแผน และมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  *ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   -โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน    308   โครงการ 
   -สามารถด าเนินการได้  จ านวน    244   โครงการ 
   -คิดเป็นร้อยละ    79.22  % 
2.ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
 2.1 ปัญหาและอุปในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

๑) เทศบาลต าบลบางปลาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด 

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

อุปสรรค 
1) เทศบาลต าบลบางปลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
2) เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม  โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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3. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางใจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลบางปลาสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

ประกาศเทศบาลต าบลบางปลา 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา และ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา 
 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รอบท่ี 2 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2560) 
------------------------------------------------ 

  ด้วยเทศบาลต าบลบางปลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ต าบลบางปลา  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบางปลาที่  391/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพ่ือท าหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือน
เมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  โดยมีวัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือติดตามผลและน าผลการด าเนินโครงการ  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลา 
  2.เพ่ือเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด KPI เทศบาลต าบลบาง
ปลาน าไปต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป 

  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลบางปลา จึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปี 2560 รอบที่ 2 (ระหว่าง
เดือนเมษายน – กันยายน  2560) 

  จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 

(นายชาตรี  โพธิ์อบ) 
นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา 
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