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แนวทางการติดตามประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2559 
เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป

ประกอบดวย 
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

สวนที่๕ 
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน

การพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลชําฆอใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยอาจใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรือ

เปนแบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 

เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลตําบลชําฆอมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ี

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ4 ประการดังท่ีกลาวมาแลว 
เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ  และการเมืองระดับทอง ถ่ิน การเมืองระดับชาติ  ไดแก  การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกได
เปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ี
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู ท่ีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุก
ฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล 
อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ 

 

องคการ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology
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อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมาย
ของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตอง
เปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของ
ทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรอง
ในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยาง
เขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เรื่องของการแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไป
ทํางานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึง
อาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู
ตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ีพ่ึง
แหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละ

พ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาด
ความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนด
นโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
กอใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนท่ีจะตอง
เขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุค
ปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ี
ชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคู
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology)ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการ
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ปฏิบัติงานของ อปท.ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทาง
อินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง: แบบท่ี ๑เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมิน

และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแลว 

 

     เทศบาลตําบลชําฆออําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ประเด็นการประเมิน 
มี                           

การดําเนินงาน 
ไมมี                   

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.  มีการจดัประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 
     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19  มีการทบทวนแผนยทธศาสตรหรือไม   

 

แบบ ๑แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ เทศบาลตําบลชําฆอ  
 

 

คําช้ีแจง :  แบบท่ี  2   เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ในเดือนเมษายน  และ ตุลาคม  

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลชําฆอ 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 
 (1)   เมษายน()  (2)   ตุลาคม() 

 
สวนท่ี  2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา   3   ป 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน3ป 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี 1 
พ.ศ.25๖1 

ปท่ี 2  
พ.ศ.25๖2 

ปท่ี 3 
พ.ศ.25๖๓ 

รวมปท่ี 4 
พ.ศ.25๖๔ 

รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

 
          

 
          

 
          

 

          

 

          

รวม 
          

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๖............. 
 
ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการที่
แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวน
โครงการ 

ที่มีเพ่ิมเติม 

จํานวนโครง 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

             
             
             
             
             
รวม             

แบบ ๒แบบติดตามผลการดําเนินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การเบิกจายงบประมาณป   25๖...... 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม เงินทุนสํารองสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอย
ละ 

จํานวนเงิน รอย
ละ 

จํานวนเงิน รอย
ละ 

จํานวนเงิน รอยละ 

         

         

         

         

         

รวม         

 
สวนท่ี  3ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป   25๖.... 

โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

      
      
      
      
      
      
 
 
 

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการในป ๒๕6... 

ยุทธศาสตร โครงการท่ีปรากฏในแผน โครงการท่ีไดปฏิบัติ 

   

   

   

   

   

รวม   

 

แบบ ๓/๑แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ เทศบาลตําบลชําฆอ  
 

 
 
 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม 
จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม         
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /
กิจกรรม 

        

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

        

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม         
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด         
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา          
8) การแกไขปญหา และการคอบสนองความตองการของประชาชน         
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม         

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

 
 

หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีโดยใหคะแนนเต็ม ๑๐  ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ ๐หรือใกล ๐แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ 
อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ ๕แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบ
ความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ ๑๐หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ใน
ยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 

แบบ ๓/๒แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

แบบ ๓/๓แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10 

 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน 
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร 
(10) 

 

3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
(15) 

 

3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
(10) 

 

รวม 
100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ขอมลูสภาพท่ัวไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน 
สถานท่ีทองเท่ียว เปนตนและขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

-  มีขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานท่ีผานมา(เพ่ือดูการดําเนินงานใน
แตละปท่ีผานมามีการดําเนินการบรรลเุปาหมายของยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
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2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมลูท่ีสาํคัญดานเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมกีารวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมลูท่ีสําคัญเพ่ือชีใ้หเห็นศักยภาพ ปญหาและ
ความตองกา 

�การวิเคราะหขอมลูเพ่ือการจดัทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห หรือเปรียบทียบขอมูลท่ีสําคญั 

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปญหา 

�การวิเคราะหขอมลูสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมลูท่ีสําคัญดานสังคมเชน 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพตดิ เปนตน 
-  มีการวิเคราะห หรือ เปรยีบเทียบขอมูลท่ีสําคญั 
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปญหา 

�การวิเคราะหขอมลูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

    -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
ของ อปท. 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

  SWOT  ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 

- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน  

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก อยาง

ถูกตอง 

สรุปประเด็นปญหาความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 

- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีโดยใหเห็นขนาดและความรนุแรงของปญหาความ

ตองการ 

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ

กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน  

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ

จัดทําแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 
 

6 
 

(2) 
 

(2) 
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3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

� มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือบรรลุ

ถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที
เปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมลูท่ีนําเสนอ 
   -   มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
 

5 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
   -  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

  

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร � มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะของ

พ้ืนท่ี 
   -   ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.4 เปาประสงค � สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

   -   มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
   -   มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวามตองการท่ีจะ
บรรลุอะไรในชวง 5 ป 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

� ตัวชี้วัด 

   -   มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอนผลลัพธ
ตามเปาประสงค 
   -   สามารถวัดไดในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

� คาเปาหมาย 

   -   แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
   -   มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังในดาน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

83 
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3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

� มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับ

และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและมี
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร 
   - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู
การกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

 

3.7 บัญชรีายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 

� โครงการ/กจิกรรม 

   - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

� โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ

นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯท่ีเก่ียวของ 
   2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลสามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ 
        ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได 
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หนา ๒๓๕ 
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