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ส่วนที่  ๑ 

บทน ำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือว่ามีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ท้ังนี้เพื่อให้
ทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น และนอกจากนี้  การติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนดและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนได้รับประโยชน์อันเป็นผลการ
มาจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพิ่มมากขึ้น   
                      

๑.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
                     เพื่อติดตามการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบครบถ้วน
หรือไม่  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนและในท้องถิ่นที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เพื่อน าผลการติดตาม
และประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล ให้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 

๒.  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561   
 ข้อ  ๒๙  ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
เพื่อเสนอผูบริหารท้องถิ่น  

(2)  ผู้บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
(4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมนิผลการรายงานผล เสนอความเห็น 
ตอผูบริหารท้องถิ่น  
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(5) ผูบริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
       ขั้นตอนที่  ๑   แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2561  
ข้อ  ๒๘  ดังน้ี 

         ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประกอบด้วย 
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
                    ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                    ๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
                    ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจานวนสองคน  
                    ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึง่คน
ท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2561 ข้อ ๒๙ (๑)  

ขั้นตอนที่ ๓  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2561 ข้อ ๒๙ (๒)  

ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
พ.ศ.  2561 ข้อ 29 (3)  

ขั้นตอนที่ ๕  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
พ.ศ.  2561 ข้อ 30 (๕)  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๓.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอาจสามารถโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

● หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

● หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

● คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
                  ๓.๑ กรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง(Relevance) ความพอเพียง (Adequacy) 
ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้  
                         (๑) กรอบเวลา (Time & Time Frame) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้
ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่  

นายก 
เทศมนตรีต าบล

อาจสามารถ 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลอาจ
สามารถ 

สภาเทศบาล
ต าบลอาจ
สามารถ 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลอาจ
สามารถ 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลอาจสามารถทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็น ดังกล่ าวและ ต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

    เสนอ 
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                         (๒) ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
                         (๓) ความพอเพียง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็น
ต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของ
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  
                         (๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  

          ๔.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้า
สาธารณะและมีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง  

          ๔.๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง 
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

          ๔.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท  

          ๔.๔  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการ    
พาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต  

         ๔.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อม
ในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การ
ระบายน้ าดีขึ้น  

          ๔.๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถี
ชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

     (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  

     (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  

     (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนิน
โครงการของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
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     (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน

ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม 
สภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและท้ังใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมท้ังต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ นั้นมีหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและบางส่วนอยู่ในเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้  

      (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

     (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน 

๔.  ขอบเขตของกำรติดตำมประเมินผล 
             ๔.๑  เคร่ืองมือ        

   ติดตามประเมินผลตามแบบรายงาน  ๓  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ๑  แบบ  
ประกอบด้วย 

แบบท่ี  ๑  การประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

           ๔.๒  ประชำกรและตัวอย่ำงใช้ส ำหรับประเมินควำมพึงพอใจต่อเทศบำล  ตำมแบบ  ๓ 
ใช้กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  จ านวน ๕๐  ตัวอย่าง  อายุต้ังแต่      ๑๕  
ปีข้ึนไป  โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง 
           ๔.๓  ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

แบบท่ี  ๑ – ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งท่ีมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
      แบบท่ี  2 – ประเมินผลหลังส้ิน สุดปีงบประมาณ และรายงานปี 1  ครั้ง  
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            ๔.๔  กรรมวิธี/ข้อมูลประกอบกำรประเมิน  

๑.  แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
๒.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๓.  งบการเงินประจ าเดือน , งบการเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๔.  ประชาชนท่ัวไป  จ านวน  ๕๐  คน อายุต้ังแต่  ๑๕  ปีข้ึนไป 

๕.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.  เทศบาลสามารถจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบครบถ้วน 
๒.  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 
๓.  เทศบาลมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๗ 

 
ส่วนที่  ๒ 

 
        ยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  แนวทำงกำรพัฒนำ 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้ 
          ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ  ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  
สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ประกอบด้วย 

         ๑.  ด้านความมั่นคง    
         ๒.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         ๓.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
         ๔.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
         ๕.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
         ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑.๒   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  

๒๐  ปี  ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา  ๕  ปี  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย 

         ๑. ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
         ๒.  ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
         ๓.  ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         ๔.  ด้านความมั่นคง 
         ๕.  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
         ๖.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์ 
         ๗.  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
         ๘.  ด้านการพัฒนาภูมิภาค  การเมือง  และพื้นท่ีเศรษฐกิจ   
         ๙.  ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย 
         ๑.  ด้านการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร 
         ๒.  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
         ๓.  ด้านการยกระดับท่องเท่ียว 
         ๔.  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
         ๕.  ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรน้ าป่าไม้ในพืน้ท่ีต้นน้ า 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
         ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑   เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
                                   และอาหารปลอดภัย 
         ๒.  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว  การบริการ  การค้า  การผลิตและการลงทุน 
         ๓.  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและ 
                                   สังคม 
        ๔.  ยุทธศาสตร์ท่ี   ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ  ยั่งยืน 
        ๕.  ยุทธศาสตร์ท่ี   ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๑.๕  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

วิสัยทัศน์ 
       “อาจสามารถเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  งามล้ าวัฒนธรรมและประเพณี” 

ยุทธศำสตร์ 
             ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

       ๒.  ยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
            ๓.  ยุทธศาสตร์ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน 

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารของใน
และนอกระบบ 
            ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีอาชีพมีรายได้ 

   ๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและผู้ประสพภัย 

   ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญากับ
สังคมของท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบไป 
            ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเพื่อให้เทศบาลสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึงและสามารถด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล   
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ส่วนที่  ๓ 

 

   ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำเทศบำล 
  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

2๐ ๑5 75.00 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 13 86.67 
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๕ 58 89.23 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ       10 10 100 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐ ๑๐ 100 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์       ๕ 4 80 
 ๓.๕ กลยุทธ์        5 4 80 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 ๓.๘ แผนงาน       5 4 80 
 ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ 4 80 

รวมคะแนน ๑๐๐ 93 93 
 

  พบว่าประเด็นท่ี 3 การประเมินยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.23  ของ
คะแนน ประเด็นท่ี 1 ได้คะแนนต่ าสุด 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  และคิดเป็นร้อยละ ๙3 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด 
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ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนเต็ม 

๑ ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบาลต าบล       อาจ
สามารถ       

20 15 75 

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 50 

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 

 
 

๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50 

 
 

๑.๘ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 
  

1 50 

 
 
 
 

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล         อาจ
สามารถ       

2 2 100 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
  พบว่าข้อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ท้ังข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมือง
การปกครอง  สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ฐานข้อมูลท่ีส าคัญอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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๑.๓  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนเต็ม 

๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๑๕ ๑3 86.67 
 ๒.๑ การวิ เคราะห์ ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลอาจสามารถ   นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๒ ๒ 100 

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ ๑ 100 

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

๒ 2 100 

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

๒ 1 50 

๒.๕ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

๒ 1 50 

๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  T-Threat (อุปสรรค) 

๒ ๒ 100 

 ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

๒ ๒ 100 

 ๒.๘ สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีท่ีผ่านมา เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ัง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

๑ ๑ 100 

 ๒.๙ ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑ ๑ 100 

 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพภายในเทศบาลต าบลอาจสามารถได้มีการน าเสนอข้อมลูต่างๆท่ีเกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน 
เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพฒันาท้องถิน่ คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของคะแนนภาพรวมท้ังหมด 
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๑.๔ ยุทธศำสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนเต็ม 

๓ ยุทธศำสตร์ ๖๕ 58 89.23 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ    

- สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ 10 100 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 - สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ 10 100 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 - สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand ๔.๐ 

๑๐ 10 100 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 - วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ  ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕ 4 80 

 ๓.๕ กลยุทธ์ 
 - แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๕ 4 80 

 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 - เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน  

๕ 4 80 

 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 - ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิ สัยทัศน์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

๕ 4 80 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนเต็ม 

 ๓.๘ แผนงาน 
 - แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 

๕ ๔ 80 

 ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 - ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  Thailand ๔ .๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ       

๕ 4 80 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
 - ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปอีย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

๕ 4 80 

 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดวิ สัยทัศน์ กลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงานความ
เช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ผลผลิต/โครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
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๒. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำเทศบำล 
  สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลอาจสามารถ   ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 90 
๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 ๙ 90 
๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90 
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ 8 80 
๕ โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 49 81.67 
 ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ ๕ 100 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ 100 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
๕ ๕ 100 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  5 5 100 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  5 4 80 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ 4 80 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
๕ 4 80 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

๕ 4 80 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕ ๕ 100 
รวมคะแนน  ๑๐๐ 84 84 
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    รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑ กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม) 

๑๐ ๙ 

๒ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
๒.๑ การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

๑๐ 9 

๓ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี
นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 

๑๐ 9 

๔ แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP) 
 

๑๐ ๘ 
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ล ำดับที่ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕ โครงกำรพัฒนำ ๖๐ 49 
 

 
 
 
 
 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  ท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕ ๕ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

๕ ๕ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณ
ได้ถูกต้องสภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ 5 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

๕ 4 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคม (๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕ 4 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ  ไป สู่  Value–Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕ 4 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนด
ขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

๕ 4 
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 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

๕ 4 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity)(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๕ 4 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

๕ 4 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับมีการก าหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable)ใช้
บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ 
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

๕ 4 
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 ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕ ๕ 

 
โครงการพัฒนา ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของช่ือโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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แบบที ่ ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก  ๆ   ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …….เทศบาลต าบลอาจสามารถ………………………… 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
ส่วนที ่ ๑    คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน /  
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
     ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที ่ ๒   กำรจัดแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

/  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
        สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่  
       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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ส่วนที่  4 

สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน ของเทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการท่ีเสร็จ 

จ านวน
โครงการท่ีอยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการท่ียัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการท่ี

มีการ
ยกเลิก 

จ านวน
โครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

๑.การพัฒนาด้านการคมนาคม 10 28.57 - - 25 71.42  - - -   - 35 ๑๐๐ 
๒.ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ - - - - 6 100 - - - - 6 ๑๐๐ 
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพดี และร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงทุกครัวเรือน 

24 63.16 - - 14 36.84 - - - - 38 ๑๐๐ 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและ
นอกระบบ 

2 25 - - 6 75 - - - - 8 ๑๐๐ 

๕. ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

- - - - 6 100 - - - - 6 ๑๐๐ 

๖. ช่วยเหลือ  สนับสนุน   
ส่งเสริมเด็ก  สตรี  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ   

5 50 - - 5 50 - - - - 10 ๑๐๐ 

๗. ส่งเสริม  พัฒนาและ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

14 93.33 - - 1 6.67 - - - - 15 ๑๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการท่ี

เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ท้ังหมด 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

๘ .   ยุทธศาสตร์เพื่อ ให้
เทศบาลสามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง และสามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด รวมตลอดภารกิจ
อื่นใดท่ีจะถูกถ่ายโอนให้
เป็นอ านาจหน้ า ท่ี ขอ ง
เทศบาลในโอกาสต่อไป 
 
 

5 6.94 - - 67 93.06 - - - - 72 ๑๐๐ 

รวม 60 31.58      130 68.42 - - - - 190 ๑๐๐ 
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ตำรำงสรุปกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ล ำดับ โครงกำร ผลกำรด ำเนินกำร งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนบริหำรท่ัวไป 
1 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังภายใน

อาคาร 
   65,500 

2 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง 
(นอกอาคาร) 

   99,760 

3 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี     11,700 
4 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี    11,700 
5 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า    2,500 
6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า    2,500 
7 จัดซื้อล าโพงปากกลมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  

15 น้ิว 
   48,000 

8 จัดซื้อไลน์แม่ (Master Line matching)    5,000 
รวม 246,660 

- งำนบริหำรงำนคลัง 
9 จัดซื้อพัดลมติดผนัง    48,300 
10 จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น    6,000 
11 จัดซื้อตู้เย็น    14,500 
12 จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์    5,000 
13 จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับชุดคอมพิวเตอร์    2,000 
14 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา    8,500 
15 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    33,960 
16 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 800 VA    4,980 
17 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)    7,000 
18 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษ A3    12,580 
19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์    25,740 

รวม 168,560 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
20 จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED)    11,700 
21 จัดซื้อกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมองคงท่ี

พร้อมอุปกรณ์ 
   99,850 

รวม 111,550 
แผนงำนสำธำรณสุข 
22 จัดซื้อรถเข็น    18,960 
23 จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์    17,250 
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ล ำดับ โครงกำร ผลกำรด ำเนินกำร งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

24 จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่    6,375 
25 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด    20,000 
26 จัดซื้อเครื่องป้อนขยะ    134,400 

รวม 196,985 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
27 จัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟ้า (Inverter)    8,700 
28 จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลว    4,350 

รวม 13,050 
  รวมบัญชีครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 28 รายการ เป็นเงิน 736,805  บาท 
 
ตำรำงสรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ยุทธศำสตร์ 
ตำมเทศบัญญัติ 

จ ำนวนเงิน 
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  รวม 

จ ำนวนเงิน 

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคม 845,542.25 2,791,900 3,637,442.25 
๒. ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 0 - 0 
๓ . ประชาชนในเขตเทศบาลมี สุขภาพดี และ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกครัวเรือน 

4,195,340 
 

- 4,195,340 
 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ 

30,282 
 

- 30,282 
 

๕. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 

0 - 0 

๖. ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมเด็ก สตรี  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง  ๆ 

5,904,850 
 

- 
 

5,904,850 
 

๗ .ส่ง เสริมพัฒนาและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

473,881.96 
 

- 473,881.96 
 

๘. ยุทธศาสตร์เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และสามารถ
ด าเนินการให้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดภารกิจอื่น
ใดท่ีจะถูกถ่ายโอนให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
ในโอกาสต่อไป 
 

233,841 
 

- 
 

233,841 
 

รวม 11,683,737.21 2,791,900 14,475,637.21 
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                                        ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม
ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณใน

แผน  ๖๑ - ๖๕
บรรจุในเทศ
บัญญัติ ๖3

งบประมาณ     
เทศบัญญัติ  ๖3

เบิกจ่าย โอน คงเหลือ

1   โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถ.เทศบาล ๑๐ (ตรงข้ามป้ัม 
ปตท.)  บ้านชชูาติ หมู่ท่ี ๑๕

498,000     / 498,000       496,000      2,000     -              

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนน
สายสัมพันธ์  บ้านส้ัน หมู่ท่ี  ๑

28,590        / 28,590         28,582        - 8.16            

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนน
สายสัมพันธ์ บ้านโนนสะอาด  
หมู่ท่ี  ๑๒

73,720        / 73,720         73,713.37   - 6.63            

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนชฏัพลกิจ (หน้า
 สท. สวาสด์ิ  ดวงพายัพ)  บ้าน
อาจสามารถ หมู่ท่ี ๑๓

64,570        / 64,570         64,565.94   - 4.06            

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนประชาร่วมมิตร
 ทางไปบ้าน นายวิษณุ    บัว
เขียว บ้านอาจสามารถ 
หมู่ท่ี ๑๓

72,050        / 72,050         72,045.24   - 4.76            

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเส้นบ้าน นาย
ค ามี พันทองค า
บ้านชชูาติ หมู่ท่ี ๑๕ 

57,830        / 57,830         57,829.22   - 0.78            

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ถนนข้างบ้านนายสุ
เทพ ยุระชยั) 
บ้านโนนสะอาด 
หมู่ท่ี ๑๒

52,810        / 52,810         52,806.64   - 3.36            

847,570     847,570       845,542.25 2,000       27.75         รวม
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         ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ  
 ยุทธศำสตร์ที ่๒ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ      

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร งบประมำณ บรรจุใน งบประมำณ เบิกจ่ำย โอน คงเหลือ 

ในแผน๖๑-๖5 เทศบัญญัติ ๖3 เทศบัญญัติ ๖3 
1 โครงการปลูกป่าตาม

พระราชเสาวนีย์ 
       10,000  /           10,000   -  -10,000  -  

2 โครงการบรูณาการภาคี
เครือข่ายในการ
ด าเนินงานสุขภาพชุมชน 

       60,000  /           60,000   -         60,000  
                -    

รวม        70,000              70,000                    -                      -            

ยุทธทศำสตร์ที่ ๓ ประชำชนในเขตเทศบำลมีสุขภำพดี และร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน   

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร งบประมำณ บรรจุใน งบประมำณ เบิกจ่ำย โอน คงเหลือ 

ในแผน๖๑-๖5 เทศบัญญัต ิ๖3 เทศบัญญัติ ๖3 
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

       35,000  /      35,000.00      32,250.00   +7000         
730.00  

2 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

       20,000  /      20,000.00  
 -  

 20,000.00                  -    

3 โครงการกวาดล้างโรค
ไข้หวัดนก 

       30,000  /      20,000.00   -  -      20,000   -  

4 
โครงการตลาดสดน่าซื้อ 

       20,000  /      20,000.00   -   12,000.00      
8,000.00  

5 โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๗ 

         4,600  /        4,600.00        4,600.00     -  

6 โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๑๕ 

         7,000  /        7,000.00        7,000.00     -  

7 โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
๑๒ 

         5,000  /        5,000.00        5,000.00     -  
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8 โครงการควบคุมการขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านสั้น หมู่ที่ ๑ 

         5,000  /        5,000.00        5,000.00     -  

9 โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี  
หมู่ที่ ๑๓ 

         7,000  /        7,000.00        7,000.00     -  

10 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินัดดามาตุ  บ้านชูชาติ 
หมู่ที่ ๑๕ 

         6,500  /        6,500.00        6,500.00     -  

11 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินัดดามาตุ  บ้านชูชาติ 
หมู่ที่ ๗ 

       10,000  /      10,000.00      10,000.00     -  

12 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินัดดามาตุ บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ ๑๒ 

       10,000  /      10,000.00      10,000.00     -  

13 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินัดดามาตุ  หมู่ที่ ๑ 

       10,000  /      10,000.00      10,000.00     -  

14 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สูลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินัดดามาตุ  บ้านอาจ
สามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

         6,500  /        6,500.00        6,500.00     -  
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15 โครงการชุมชนเข้มแข็ง

ร่วมใจดูแลสุขภาพ บ้าน
ชูชาติ หมู่ที่ ๗  

       15,000  /      15,000.00      15,000.00     -  

16 โครงการชุมชนร่วมใจใส่
ใจสุขภาพ บ้านชูชาติ 
หมู่ที่ ๑๕  

       15,000  /      15,000.00      15,000.00     -  

17 โครงการชุมชนร่วมใจใส่
ใจสุขภาพ บ้านอาจ
สามารถ หมู่ที่ ๑ 

       15,000   /       15,000.00      15,000.00     -  

18 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาณสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บ้านชู
ชาติ หมู่ที ่๑๕ 

         6,500  /        6,500.00        6,500.00     -  

19 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาณสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บ้านชู
ชาติ หมู่ที ่๗ 

         5,400  /        5,400.00        5,400.00     -  

20 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาณสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ 

         5,000  /        5,000.00        5,000.00     -  

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาณสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน
สั้นหมู่ที่ ๑ 

         5,000  /        5,000.00        5,000.00     -  

22 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาณสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน
อาจสามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

         6,500  /        6,500.00        6,500.00     -  

23 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
การจัดการสุขภาพ บ้าน
สั้น หมู่ที่ ๑  

       15,000   /       15,000.00      15,000.00     -  

24 โครงการหมู่บ้านสุขภาพ
ดีวิถีพอเพียง บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ ๑๒  

       15,000  /      15,000.00      15,000.00     -  
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25 โครงการอบรมพลังแผ่นดิน
ต่อต้านยาเสพติด 

       30,000  /      30,000.00   -   -   30,000.00  

  โครงการอาหารกลางวัน             
26 ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

นักเรียนโรงเรียนเมืองอาจ
สามารถ 

  3,768,000  /      3,768,000      3,768,000     -  

27 ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบร
ทิพย์ 

     220,500  /         220,500         200,240     
20,260.00  

.   4,298,500    
     
4,288,500  

   
4,175,490.00     58,990.00  

        

    ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู ้และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทั้งในและนอกระบบ   

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณใน
แผน ๖๑-๖๔ 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ ๖3 

งบประมาณเทศ
บัญญัติ ๖3 

เบิกจ่าย โอน คงเหลือ 

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

       10,000  /           10,000           10,000     -  

2  โครงการเมาไม่ขับช่วง
เทศกาล 

       50,000  /           50,000           20,282   (-29,718)  

 -  
3 โครงการอบรมผู้สงูอายุ      100,000  /         100,000   -   (-100,000)   -  

รวม 
     
160,000  

          
160,000  

         
30,282  

  
                -    

  

      

    ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้ เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ     

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ        80,000  /           50,000   -           50,000  

รวม 
       
80,000   -  

          
50,000  

                  -    
  

       
50,000  
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    ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม   

และผู้ประสบภัยภิบัติต่ำงๆ       

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร งบประมำณใน
แผน๖๑-๖๕ 

บรรจุใน
เทศ

บัญญัติ ๖
3 

งบประมำณเทศ
บัญญัติ ๖3 

เบิกจ่ำย โอน คงเหลือ 

1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4,780,000   /       4,780,000      4,537,900        242,100  

2  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        24,000   /            24,000           12,000           
12,000  

3  เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,500,000   /       1,500,000      1,234,400        265,600  
4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบร
ทิพย์ 

       50,850   /            50,850           44,050             
6,800  

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ 
(จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

       76,500  /           76,500           76,500     -  

รวม   6,431,350         6,431,350      5,904,850        526,500  
 
    ยุทธศำสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนำ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำ อันดีงำมของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป   
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร งบประมำณใน

แผน๖๑-๖๕ 
บรรจุใน

เทศ
บัญญัติ ๖

3 

งบประมำณเทศ
บัญญัติ ๖3 

เบิกจ่ำย โอน คงเหลือ 

1 โครงการจัดงานวันสงกรานต์
และผู้สูงอายุ 

       90,000   /            90,000   -           
90,000  

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

     400,000   /          400,000   -      253,360      146,640  

3 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

     400,000   /          400,000   349,391.96         
50,000  

       
608.04  

4 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่        10,000   /            10,000             5,490             
4,510  
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5 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา        35,000   /            35,000   -           
35,000  

6 อุดหนุนโครงการจัดงานบุญ
ผะเหวด 

         5,000   /              5,000             5,000     -  

7 อุดหนุนโครงการสมมาน้ าคืน
เพ็ง เส็งประทีป 

         8,000   /              8,000             8,000     -  

8 อุดหนุนประเพณีบุญเดือน ๓      100,000   /          100,000         100,000     -  

9 อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
รามาธิบดีศรีสสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว 

         1,000   /              1,000             1,000     -  

10 อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ
มลักษณ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2562 

         1,000   /              1,000             1,000     -  

11 อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

         1,000   /              1,000             1,000     -  

12 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
คล้ายสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
การธิเวศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนถบพิตร 
13 ตุลาคม 2562 

         1,000   /              1,000             1,000     -  

13 อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม 2563 

         1,000   /              1,000             1,000     -  

14 อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 23 ตุลาคม 2562 

         1,000   /              1,000             1,000     -  

รวม   1,054,000        1,054,000   473,881.96        276,758  
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ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปี 2563 
 

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตัดใหม่
ข้างร้านจ๋องการยาง 

  - 921,000 665,000 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกิจเสนา 
บ.อาจสามารถ  ม. 13 

  - 1,996,000 1,529,900 

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดย
ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนร่วมมิตร บ.ชูชาติ ม. 7 ม. 15 

  - 723,000 597,000 

รวม 3 โครงกำร 2,791,900 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๘ เพื่อใหเ้ทศบำลสำมำรถสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ไดอยำ่งทั่วถึง และสำมำรถด ำเนินกำร  
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวัด รวมทั้งภำรกิจอื่นใด  ที่จะถูกถ่ำยโอนให้เป็นอ ำนำจ  
หน้ำที่ของเทศบำลต่อไป       

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร งบประมำณใน
แผน๖๑-๖๕ 

บรรจุใน
เทศ

บัญญัติ ๖
3 

งบประมำณเทศ
บัญญัติ ๖3 

เบิกจ่ำย โอน คงเหลือ 

  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป             
  (ส ำนักปลัดเทศบำล)             

1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ราชการ 

     220,000   /          220,000         223,095  +8,000          
4,905  

2 จัดงานวันเทศบาล  (๒๔  เม.ย.)         20,000   /            20,000   -  -
14,200 

       
5,800  

3 โครงการเปิดเวทีประชุม
ประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

       10,000   /            10,000             1,016             
8,984  

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง      500,000   /          500,000          500,000  

5 โครงการจิตอาสา เราท าความดี
ด้วยหัวใจ 

       40,000   /            40,000             9,730           
30,270  

รวม      790,000            790,000         233,841        549,959  
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แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำช้ีแจง  :  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง    ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    …………..เทศบาลต าบลอาจสามารถ…………………………………………… 
๒. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน………..…ธันวาคม…๒๕๖3……………………………………………………….……………. 

ส่วนที ่ ๒    ยุทธศำสตร์และโครงกำรในป ี  ๒๕๖3 
                  ๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน   และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคม 35 10 
๒. ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 6 - 
๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงทุกครัวเรือน 

38 24 

๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ 

8 2 

๕.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 6 - 
๖.  ช่วยเหลือ สนับสนุน  ส่งเสริมเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  

10 5 

๗.  ส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี             
ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

15 14 

๘.  ยุทธศาสตร์เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และสามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด   รวมตลอดภารกิจอื่นใดท่ีจะถูกถ่ายโอนให้เป็น
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลในโอกาสต่อไป 

72 5 

รวม 190 60 
 

(สำมำรถน ำไปปฏิบัติตำมแผนพัฒนำเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  ๒๕๖3   คิดเป็น  31,58  %) 
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ส่วนที ่  ๓    ผลกำรด ำเนินงำน 
๔.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 29.41 61.77 8.82 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

28.41 56.88 14.71 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

35.29 52.94 11.77 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

31.65 62.47 5.88 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28.6 55.88 15.52 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 20.69 61.76 17.55 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 23.53 58.82 17.65 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29.77 57.75 12.48 

ภำพรวม 25.9 58.75 15.35 
 
๕.   ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑….การพัฒนาด้านการคมนาคม…………………………………………………………… 
           ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.88     
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.62 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.59 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.71 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 7.77 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.24 

ภำพรวม 7.89 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๒….สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ…………………………………………………… 
 ๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.25 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.10 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.91 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.15 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภำพรวม 8.10 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓….ประชำชนในเขตเทศบำลมีสขุภำพดี และร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงทุกครัวเรือน…………………… 
๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.27 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.97 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.09 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.97 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 7.91 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 

ภำพรวม 7.97 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๔….ส่งเสริมให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทั้งในระบบและนอกระบบ 
๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.60 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.80 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.80 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.76 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 7.95 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.92 

ภำพรวม 7.82 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕….ประชำชนมีอำชีพและมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ…………………………………… 
๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.97 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.06 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.85 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.74 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 7.82 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 

ภำพรวม 7.90 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๖   ช่วยเหลือ สนับสนนุ ส่งเสริมเด็ก สตรี เยำวชน  ผู้สูงอำยุผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง  ๆ 
๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.17 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.97 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.06 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.97 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.03 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.12 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.32 

ภำพรวม 8.07 
 
ยุทธศำสตร์ที ่๗  ส่งเสริมพัฒนำและอนุรกัษศ์ิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำอนัดงีำมของท้องถิน่ให้คงอยู่สบืไป 
๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.77 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.03 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.85 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.07 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.00 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.32 

ภำพรวม 8.06 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๓๘ 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๘    ยุทธศำสตร์เพื่อให้เทศบำลสำมำรถสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง และ
สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  รวมตลอดภำรกิจอื่นใดที่
จะถูกถ่ำยโอนให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลในโอกำสต่อไป 
๑) ควำมพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.20 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.75 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.15 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 7.56 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 

ภำพรวม 7.76 
 

สรุปเสนอแนะ และปัญหำอุปสรรค 
 

            เทศบาลต าบลอาจสามารถ  มีโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ พ.ศ. 
2561 - 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  ท้ังส้ิน  190 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง  60  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  31.58 จากผลการประเมินพบว่า แม้ว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลจะอยู่ในระดับพอใจและพอใจมาก การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  
และงบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการด าเนิน
โครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น  มีจ านวนโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในปีถัดไป ควรปรับปรุงดังนี ้
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลอาจสามารถให้มากขึ้น           

ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากขึ้น     
                   2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
                    

 
 
 


