
ส่วนที่  4 
 

 
 
 
 
 
 

      ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โ ดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือน  
ตุลาคม  2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ 1-3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  3-3/1 
(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



 
 
 
 
 

 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน พัฒนา
แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2.1   มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   



2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและก าหนดแผนงานการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
2.11  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา   
2.12  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
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ส่วนที่  5 
 
 

 
 

       ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและ
เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  อ าเภอ    ปศุสัตว์อ าเภอ   โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพ 
ประจ าต าบล และโรงเรียนสังกัด สพฐ. เป็นต้น 
(2)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านโนนสูง        
(3)  มีสถานศึกษาระดับมัธยมและประถมในพ้ืนที่ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 



(4)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 
เศรษฐกิจ 

     (5)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
- การไฟฟ้าสาขาอุดรธานี   
- ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร  จ านวน  1  แห่ง 

  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับท้องถิ่น   
1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
(2)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่นกับ

เทศบาลต าบลบ้านตาด   เช่น  ถนน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 
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(3)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านตาด  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ

กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 
 (4)  เนื่องจากเทศบาลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มีการจารจรบางสายมีรถ

ผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
    
2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ 
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2)  ชุมชน หมู่บ้านเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(3)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   



(4)  มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมหลายแห่ง ได้แก่ หนองน้ าบ้านกกสะทอน หนอง 
น้ าบ้านโนนเดื่อพัฒนา  หนองน้ าบ้านนิคมทหารผ่านศึก ฯลฯ 
(5)  มีตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
(6)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว   
อ้อยและมันส าปะหลัง เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(7)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๘  แห่ง   
(8)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(9)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(10)  มีการจัดตั้งชุมชน/หมู่บ้าน  ๑๖  ชุมชน/หมู่บ้าน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาด 
(11)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(12)  เทศบาลต าบลบ้านตาด  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(13)  มีวัด  ๑๑   แห่ง   ส านักสงฆ์   ๔  แห่ง 
(14)  ชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(15)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(16)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
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2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(2)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม 
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้องน ามาจากแหล่ง 
อ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(5)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจาก 
ต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาด 
(6)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(7)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(8)  เทศบาลต าบลบ้านตาด  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 



 (9)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 
(10)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ 
ติดต่อ 
(11)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
(12)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่นมีแต่โรงงานขนาดเล็ก 
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