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ส่วนท่ี  ๑ 

บทน า 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือว่ามีความส าคัญในการพัฒนาเทศบาล  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น และนอกจากนี้  การติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนดและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนได้รับประโยชน์อันเป็นผลการ
มาจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ิมมากข้ึน   
                      

๑.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
                     เพ่ือติดตามการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบครบถ้วน
หรือไม่  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนและในท้องถิ่นที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เพ่ือน าผลการ
ติดตามและประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล ให้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 

๒.  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๙  ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

         ขั้นตอนที่  ๑   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  ดังนี้ 

         ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
                    ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                       ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
                    ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน  
                    ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)  

ขั้นตอนที่ ๓  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)  

ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา     
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)  

ขั้นตอนที่ ๕  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๔ (๕)  

๓.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอาจสามารถโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

● หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

● หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

● หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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● หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

● 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 าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้
ในแผนการด าเนินงานหรือไม ่และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  
                         (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 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
                         (๓) ความพอเพียง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็น
ต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  
                         (๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  

          ๔.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้า
สาธารณะและมีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง  

          ๔.๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง 
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

          ๔.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท  

          ๔.๔  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการ    
พาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  
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         ๔.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อม

ในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การ
ระบายน้ าดีขึ้น  

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

     (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  

     (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  

     (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนิน
โครงการของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  

     (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม 
สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ นั้นมีหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและบางส่วนอยู่ในเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

      (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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     (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน 

๔.  ขอบเขตของการติดตามประเมินผล 
             ๔.๑  เครื่องมือ        

   ติดตามประเมินผลตามแบบรายงาน  ๓  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ๑  แบบ  
ประกอบด้วย 

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

           ๔.๒  ประชากรและตัวอย่างใช้ส าหรับประเมินความพึงพอใจต่อเทศบาล  ตามแบบ  ๓ 
ใช้กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล   จ านวน ๕๐  ตัวอย่าง  อายุตั้งแต่  ๑๕  
ปีขึ้นไป  โดยการสุ่มตัวอย่าง 

           ๔.๓  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑ – ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๒ - ติดตามรายไตรมาส  ๖  เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นเดือนแรกของ 
              ปีงบประมาณ 
แบบที่  ๓ – ประเมินผลหลังสิ้น สุดปีงบประมาณ และรายงานปีละ ๒  ครั้ง 

            ๔.๔  กรรมวิธี/ข้อมูลประกอบการประเมิน  
๑.  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๒.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.  งบการเงินประจ าเดือน , งบการเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔.  ประชาชนทั่วไป  จ านวน  ๕๐  คน อายุตั้งแต่  ๑๕  ปีขึ้นไป 

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  เทศบาลสามารถจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามระเบียบครบถ้วน 
๒.  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
๓.  เทศบาลมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร 
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  ส่วนที่  ๒ 

 

        ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  แนวทางการพัฒนา 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน  า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาแนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร  
รวมทั งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  
          ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  
สังคมมีความม่ันคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  กรอบแนวทางที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  ประกอบด้วย 

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

๒๐  ปี  ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา  ๕  ปี   กรอบแนวทางที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 

         ๑. ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
         ๒.  ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
         ๓.  ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         ๔.  ด้านความมั่นคง 
         ๕.  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
         ๖.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
         ๗.  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
         ๘.  ด้านการพัฒนาภูมิภาค  การเมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
         ๙.  ด้านการต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกอบด้วย 
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         ๑.  ด้านการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตร 
         ๒.  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
         ๓.  ด้านการยกระดับท่องเที่ยว 
         ๔.  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
         ๕.  ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ า 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
         ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑   เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
                                   และอาหารปลอดภัย 
         ๒.  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  การผลิตและการลงทุน 
         ๓.  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและ 
                                   สังคม 
        ๔.  ยุทธศาสตร์ที่   ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ  ยั่งยืน 
        ๕.  ยุทธศาสตร์ที่   ๕  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๑.๕  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

วิสัยทัศน์ 
       “อาจสามารถเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  งามล้ าวัฒนธรรมและประเพณี” 

ยุทธศาสตร์ 
             ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

       ๒.  ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
            ๓.  ยุทธศาสตร์ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน 

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารของใน
และนอกระบบ 
            ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีอาชีพมีรายได ้

   ๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและผู้ประสพภัย 

   ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญากับ
สังคมของท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบไป 
            ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเพ่ือให้เทศบาลสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและสามารถด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล   

 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
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   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันที่ ๒๗  เมษายน  
๒๕๖๑  เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ ๒๐ 
๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๕ 
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๕ ๖๓ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ       ๑๐ ๑๐ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       ๑๐ ๑๐ 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐ ๙ 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์       ๕ ๕ 
 ๓.๕ กลยุทธ์        ๕ ๕ 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       ๕ ๕ 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์       ๕ ๕ 
 ๓.๘ แผนงาน       ๕ ๔ 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       ๕ ๕ 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 

  ๑) พบว่าประเด็นที่ ๑  ได้คะแนนสูงสุด  ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนนในประเด็น  ๒๐  
และคิดเป็นร้อยละ  ๒๐  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เป็นข้อมูลที่ได้จากสภาพแวดล้อมที่แท้จริง ตรวจสอบ บันทึกหลักฐานอ้างอิง 

  ๒) พบว่าประเด็น ๓  ได้คะแนนต่ าสุด  ๖๓  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  ๖๓  ของคะแนนในประเด็น  ๖๕  
และคิดเป็น   ร้อยละ  ๖๓  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  ประเมินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนงานของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ 

 
 
 

๑.๒  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลอาจสามารถ       ๒๐ ๒๐ 

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๓ ๓ 

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

๒ ๒ 

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

๒ ๒ 

๑.๔ ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๒ 

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

๒ ๒ 

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

๒ ๒ 

 
 

๑.๗ ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๒ 

 
 

๑.๘ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

๒ ๒ 

 
 
 
 

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ       

๓ ๓ 

 
 

 
๑.๓  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๕ 
 ๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลอาจสามารถ   นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๒ ๒ 

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ ๑ 

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

๒ ๒ 

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

๒ ๒ 

๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

๒ ๒ 

๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

๒ ๒ 

 ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

๒ ๒ 

 ๒.๘ สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

๑ ๑ 

 ๒.๙ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
เช่น ผลที่ ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑ ๑ 

 
๑.๔ ยุทธศาสตร์ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ ๖๓ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ    

- สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๑๐ 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 - สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๑๐ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 - สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๙ 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 - วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบลอาจสามารถ และสัมพนัธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕ ๕ 

 ๓.๕ กลยุทธ์ 
 - แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๕ ๕ 

 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 - เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

๕ ๕ 

 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 - ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

๕ ๕ 

 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน 
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เต็ม ที่ได ้

 ๓.๘ แผนงาน 
 - แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

๕ ๔ 

 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 - ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลอาจสามารถ       

๕ ๕ 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
 - ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

๕ ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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  ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลอาจสามารถ   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่   ๒๗  เมษายน  
๒๕๖๑   เป็นดังนี ้
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๙ 
๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน        

เชิงปริมาณ  
๑๐ ๑๐ 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน        
เชิงคุณภาพ  

๑๐ ๑๐ 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ ๘ 
๕ โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง  
๕ ๕ 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี  ๕ ๕ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
๕ ๕ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ ๔ 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ ๕ 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
๕ ๕ 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๕ ๔ 
 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
๕ ๕ 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕ ๕ 
รวมคะแนน  ๑๐๐ ๙๕ 

 
 
 

  ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
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  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๙ 

๒ การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวน
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐ ๑๐ 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง 
ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่ง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น    
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
 

๑๐ ๘ 

ล าดั ประเด็นพิจารณา คะแ คะแนน 
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บที ่ นน 

เต็ม 
ที่ได ้

๕ โครงการพัฒนา ๖๐ ๕๘ 
 

 
 
 
 
 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
อาจสามารถ  ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕ ๕ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๕ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๕ 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

๕ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน 



ห น้ า  | ๑๖ 

 
เต็ม ที่ได ้

 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕ ๕ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕ ๔ 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่น
มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนด
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

๕ ๕ 

 
         
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน 



ห น้ า  | ๑๗ 

 
เต็ม ที่ได ้

 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

๕ ๕ 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity)(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๕ ๔ 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการ
ประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

๕ ๕ 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับม ีก า รก า หน ด ดัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)ใช้
บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

๕ ๕ 

 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน 



ห น้ า  | ๑๘ 

 
เต็ม ที่ได ้

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕ ๕ 

 รวม ๑๐๐ ๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ห น้ า  | ๑๙ 

 
ค าชี้แจง  :   แบบที่   ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก   ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …….เทศบาลต าบลอาจสามารถ………………………… 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 
ส่วนที่  ๑    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
     ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  ๒   การจัดแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

/  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
        สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่  
       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
 
 
 



ห น้ า  | ๒๐ 

 
ค าชี้แจง  :  แบบที ่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร ์ ๕  ป ี โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทกุ ๆ   ๓  เดือน เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑   

ส่วนที ่ ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………เทศบาลต าบลอาจสามารถ………………………… 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (๑)  ไตรมาสที ่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที ่ ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสที ่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)                  (๔) ไตรมาสที ่ ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)  

ส่วนที ่ ๒   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓  ปี ๒๕๕๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป      
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     - แผนงานงบกลาง 
     - แผนงานการพาณิชย ์
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๑๓ 
๒ 
- 
-  
๑ 

 
๕,๕๕๙,๙๒๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 - 
 - 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๙๔ 
๑๗ 
๓ 
๓ 
๔ 

 
๒๖,๘๗๙,๐๘๒ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

๘๐๐,๐๐๐ 
รวม ๕๘ ๑๐,๒๔๗,๑๔๒ ๒๗ ๖,๗๓๕,๐๒๐ ๒๐ ๖,๐๔๗,๐๐๐ ๑๖ ๕,๙๕๙,๙๒๐ ๑๒๑ ๒๘,๙๘๙,๐๘๒ 

   ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      - แผนงานสาธารณสุข 
      - แผนงานการเกษตร 

 
๑ 
๔ 
๒ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๑ 
๔ 
๒ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๑ 
๔ 
๒ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๑ 
๔ 
๒ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔ 

๑๖ 
๘ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

๔,๘๘๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒๘ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 

แบบที ่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  ( ๖  เดือน) 
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ยุทธศาสตร์ 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ทุก
ครัวเรือน      
     - แผนงานสาธารณสุข 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - แผนงานการศึกษา      
     - แผนงานเคหะและชุมชน      
     - แผนงานการพาณิชย ์

 
 
 

๒๗ 
๒ 
๖ 
๔ 
๑ 
๑ 

 
 
 

๘๓๕,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

๓,๔๑๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๑ 
๒ 
๖ 
๔ 
- 
๑ 

 
 
 

๖๘๕,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒,๓๖๐,๐๐๐ 
- 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒ 
๒ 
๖ 
๔ 
- 
๑ 

 
 
 

๗๓๕,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒,๓๖๐,๐๐๐ 
- 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๑ 
๒ 
๖ 
๔ 
- 
๑ 

 
 
 

๖๘๕,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒,๓๖๐,๐๐๐ 
- 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๑ 
๘ 

๒๔ 
๑๖ 
๑ 
๔ 

 
 
 

๒,๙๔๐,๐๐๐ 
๕๒๐,๐๐๐ 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๔๙๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
รวม ๔๑ ๗,๒๐๕,๐๐๐ ๒๔ ๓,๔๙๕,๐๐๐ ๒๕ ๓,๕๔๕,๐๐๐ ๒๔ ๓,๔๙๕,๐๐๐ ๑๑๔ ๑๗,๗๔๐,๐๐๐ 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาเรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     - แผนงานการศึกษา 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
     - แผนงานนันทนาการ 
 

 
 
 

๔ 
๑ 
๓ 
๑ 
 

 
 
 

๒๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๒๐๙,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

๔ 
๑ 
๓ 
๑ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๒๐๙,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
๑ 
๓ 
๑ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๒๐๙,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
๑ 
๓ 
๑ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๒๐๙,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๖ 
๔ 

๑๒ 
๔ 

 
 
 

๓๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

๘๓๖,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๕๕๔,๐๐๐ ๙ ๓๗๔,๐๐๐ ๙ ๓๗๔,๐๐๐ ๙ ๓๗๔,๐๐๐ ๓๖ ๑,๖๗๖,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้ 
 
      - แผนงานการเกษตร 
     - แผนงานงบกลาง 
     - แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

๔ 
๑ 
๑ 

 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
๑ 
๑ 

 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

๔ 
๑ 
๑ 

 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔ 
๑ 
๑ 

 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๖ 
๔ 
๔ 

 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านช่วยเหลือ สนับสนุน 
ส่งเสริม เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติ 
        
     - แผนงานการศึกษา 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - แผนงานสาธารณสุข      
      - แผนงานการเกษตร 
     - แผนงานงบกลาง 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 
 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๔ 
๒ 
 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๓,๒๙๖,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๔ 
๑ 
 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๓,๔๙๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๔ 
๑ 
 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๓,๗๐๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๔ 
๑ 
 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๓,๗๐๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๔ 
๘ 
๔ 
๔ 

๑๖ 
๕ 
 

 
 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
๔๘๐,๐๐๐ 
๑๔๔,๐๐๐ 
๑๑๐,๐๐๐ 

๑๔,๑๙๘,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 

รวม ๑๑ ๓,๖๓๒,๐๐๐ ๑๐ ๓,๗๙๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑ ๑๕,๔๒๒,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม   พัฒนา  
และอนุรักษ์ศลิปะ   วัฒนธรรม   ประเพณี ภูมิปัญญา  
อันดีงามของท้องถิน่ให้คงอยู่สืบไป 
       - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๘ 

 
 
 

๖,๘๔๐,๐๐๐ 
รวม ๑๒ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๔๘ ๖,๘๔๐,๐๐๐ 

๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  เพ่ือให้เทศบาล
สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง และสามารถด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลฯ 
     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     - แผนงานการศึกษา 
     - แผนงานสาธารณสุข 
     - แผนงานเคหะและชุมชน 
     - แผนงานการพาณิชย ์
     - แผนงานการเกษตร 
     

 
 
 
 

๖๙ 
๒๐ 
๑๑ 
๒๓ 
๒๓ 
๑๕ 
๑ 
 

 
 
 
 

๙,๑๔๑,๐๐๐ 
๑,๓๔๖,๐๐๐ 
๒,๑๐๐,๐๐๐ 
๕,๕๔๕,๒๐๐ 
๑,๙๙๘,๕๐๐ 
๒,๑๑๕,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๔๘ 
๒๐ 
๑๑ 
๑๖ 
๒๓ 
๑๔ 
๑ 
 

 
 
 
 

๗,๑๙๔,๗๐๐ 
๑,๒๖๖,๐๐๐ 
๒,๑๐๐,๐๐๐ 
๕,๔๘๘,๒๐๐ 
๓,๓๘๘,๕๐๐ 
๒,๐๔๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๔๘ 
๒๐ 
๑๑ 
๑๕ 
๒๒ 
๑๔ 
๑ 
 

 
 
 
 

๘,๔๔๓,๗๐๐ 
๑,๒๖๖,๐๐๐ 
๒,๑๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๘๘,๒๐๐ 
๑,๙๘๘,๕๐๐ 
๒,๐๔๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๔๖ 
๒๐ 
๑๑ 
๑๖ 
๒๒ 
๑๔ 
๑ 
 

 
 
 
 

๗,๑๕๙,๗๐๐ 
๑,๒๖๖,๐๐๐ 
๒,๑๐๐,๐๐๐ 
๓,๑๖๓,๒๐๐ 
๑,๙๘๘,๕๐๐ 
๒,๐๔๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๒๑๑ 
๘๐ 
๔๔ 
๗๐ 
๙๐ 
๕๗ 
๔ 
 

 
 
 
 

๓๑,๙๓๙,๑๐๐ 
๕,๑๔๔,๐๐๐ 
๘,๔๐๐,๐๐๐ 

๑๗,๒๘๔,๘๐๐ 
๙,๓๖๔,๐๐๐ 
๘,๒๓๕,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
รวม ๑๖๒ ๒๒,๔๔๕,๗๐๐ ๑๓๓ ๒๑,๕๗๗,๔๐๐ ๑๓๑ ๑๙,๐๒๖,๔๐๐ ๑๓๐ ๑๗,๘๑๗,๔๐๐ ๕๕๖ ๘๐,๘๖๖,๙๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ ๔๗,๕๔๓,๘๔๒ ๒๒๘ ๓๙,๔๓๑,๔๒๐ ๒๒๐ ๓๖,๔๕๒,๔๐๐ ๒๑๔ ๓๕,๑๐๖,๓๒๐ ๙๖๘ ๑๕๘,๕๓๓,๙๘๒ 
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๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่

มีการ
ยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 

๑.การพัฒนาด้านการคมนาคม ๑๖ ๒๗.๕๙  ๖ ๑๐.๓๕  ๓๖ ๖๒.๐๗  - - -   - ๕๘ ๑๐๐ 

๒.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ - - - - ๗ ๑๐๐ - - - - ๗ ๑๐๐ 

๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพดี และร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงทุกครัวเรือน 

๑๗ ๔๑.๔๖  - - ๒๔ ๕๘.๕๔ - - - - ๔๑ ๑๐๐ 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบและ
นอกระบบ 

๑ ๑๑.๑๑ - - ๘ ๘๘.๘๙ - - - - ๙ ๑๐๐ 

๕. ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

-  - - - ๖ ๑๐๐ - - - - ๖ ๑๐๐ 

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

๓ ๒๗.๒๗ - - ๘ ๗๒.๗๓ - - - - ๑๑ ๑๐๐ 

๗. ส่งเสริม  พัฒนาและ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๗ ๕๘.๓๓ - - ๕ ๔๑.๖๗  - - - - ๑๒ ๑๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

๘ .   ยุทธศาสตร์ เ พ่ือให้
เทศบาลสามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และสามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล   
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา
จังหวัด รวมตลอดภารกิจ
อ่ืนใดที่จะถูกถ่ายโอนให้
เป็ นอ าน าจหน้ าที่ ขอ ง
เทศบาลในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 

๔๖ ๒๘.๔๐ - - ๑๑๖ ๗๑.๖๐ - - - - ๑๖๒ ๑๐๐ 

รวม ๙๐ ๒๙.๔๒ ๖ ๑.๙๖  ๒๑๐ ๖๘.๖๓ - - - - ๓๐๖ ๑๐๐ 
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๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๑   
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 

จ านวนเงิน 
เงินสะสม 
จ านวนเงิน 

รวม 
จ านวนเงิน 

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคม ๑,๑๙๓,๕๘๑.๑๒ ๔๘๒,๐๐๐ ๑,๖๗๕,๕๘๑.๑๒ 
๒. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ - - - 
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงทุกครัวเรือน 

๒๘๐,๒๓๕.๐๐ 
 

- ๒๘๐,๒๓๕.๐๐ 
 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบ 

๓๒,๖๑๒.๐๐ 
 

- ๓๒,๖๑๒.๐๐ 
 

๕. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 

- - - 

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

๒,๔๓๖,๕๐๐ 
 

- 
 

๒,๔๓๖,๕๐๐ 
 

๗ .ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณ ี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๒๒๗,๑๖๒.๓๕ 
 

- ๒๒๗,๑๖๒.๓๕ 
 

๘.   ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เทศบาลสามารถสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสามารถ
ด าเนินการให้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดภารกิจอ่ืน
ใดที่จะถูกถ่ายโอนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ในโอกาสต่อไป 
 

๒,๙๑๖,๗๘๖.๕๕ 
 

- 
 

๒,๙๑๖,๗๘๖.๕๕ 
 

รวม ๗,๐๘๖,๘๖๗.๐๒ ๔๘๒,๐๐๐ ๗,๕๖๘,๘๖๗.๐๒ 
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ส่วนที่  ๔  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้ใช้จ่ายเงินสะสม 
 

 ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพานิช
บ ารุง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

-   - ๔๙๘,๗๐๐ 
 

 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชา
ส่งเสริม(หน้าส านักงานเกษตรอ าเภออาจ
สามารถ) บ้านสั้น หมู่ ๑ โดยปรับเป็นผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ 

   ๔๐๐,๐๐๐ - 

๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนไชยสิทธิ์ 
บ้านชูชาติ หมู่ ๗ โดยปรับปรงุเป็นทางผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ 

   ๔๙๖,๐๐๐ - 

๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปรับปรุง
เป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณ
ด้วยยางธรรมชาติ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๒ 

   ๔๙๖,๐๐๐ - 

๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชา
ร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ ๑๓ โดย
ปรับปรุงเป็นทางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

   ๔๙๙,๐๐๐ - 

๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชา
องอาจ บ้านสั้น หมู่ ๑ โดยปรับปรุงเป็นทาง
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ 

   ๔๙๔,๐๐๐ - 

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 
๓  บ้านชูชาติ หมู่ ๑๕ 

 -  ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ 

รวม ๑ ๖ - ๓,๓๘๐,๗๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ 

ส่วนที่   ๔    ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    ๑. ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการด าเนินการ 
    ๒. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 
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     แบบท่ี  ๓/๑    แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้     และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง    
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    …………..เทศบาลต าบลอาจสามารถ…………………………………………… 
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน………..๑…เมษายน…๒๕๖๑……………………………………………………….……………. 

ส่วนที่  ๒    ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   ๒๕๖๑ 
                  ๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน   และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคม ๕๘ ๒๒ 
๒. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ๗ - 
๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงทุกครัวเรือน 

๔๑ ๑๗ 

๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบ 

๙ ๑ 

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

๑๑ ๓ 

๗.  ส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี             
ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๑๒ ๗ 

๘.  ยุทธศาสตร์เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด   รวมตลอดภารกิจอ่ืนใดที่จะถูกถ่ายโอนให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลในโอกาสต่อไป 

๑๖๒ ๔๖ 

รวม ๓๐๖ ๙๖ 
 

(  สามารถน าไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑   คิดเป็น  ๓๑.๓๗  % ) 
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ส่วนที่   ๓    ผลการด าเนินงาน 
๔.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖๗.๕๐ ๓๒.๕๐ - 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๕๗.๕๐ ๓๕.๐๐ ๗.๕๐ 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๕๗.๕๐ ๓๗.๕๐ ๕.๐๐ 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๗.๕๐ ๓๗.๕๐ ๕.๐๐ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕๗.๕๐ ๓๕.๐๐ ๗.๕๐ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๕๒.๕๐ ๔๒.๕๐ ๕.๐๐ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๒.๕๐ ๔๒.๕๐ ๕.๐๐ 

ภาพรวม ๕๖.๕๖ ๓๘.๔๔ ๕.๐๐ 
 
๕.   ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ ๑….การพัฒนาด้านการคมนาคม…………………………………………………………… 
           ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๕     
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๖ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๓ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๖๘ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๕๐ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๕๘ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๖ 

ภาพรวม ๘.๖๘ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒….สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ…………………………………………………… 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๕ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๙.๔๓ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๕ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๒๕ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๓๕ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๕ 

ภาพรวม ๘.๕๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓….ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี และร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกครัวเรือน…………………… 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๓ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๓ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๗๐ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๖๐ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๖๓ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๕ 

ภาพรวม ๘.๗๒ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔….ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบ 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๐๐ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๘๕ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๕ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๗๐ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๓ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๕๕ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๕๓ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 

ภาพรวม ๘.๖๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕….ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ…………………………………… 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๘ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๘ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๔๐ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๘ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๒๓ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๓๘ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๕ 

ภาพรวม ๘.๓๙ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมเด็ก สตรี เยาวชน  ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง  ๆ 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๓ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๓ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๕๕ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๓ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๔๘ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๓ 

ภาพรวม ๘.๕๓ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๓ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๘ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๑๘ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๓ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๒๐ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๓๕ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 

ภาพรวม ๘.๓๘ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๘    ยุทธศาสตร์เพื่อให้เทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และ
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  รวมตลอดภารกิจอ่ืนใดที่
จะถูกถ่ายโอนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในโอกาสต่อไป 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

๑.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๓ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๘ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๑๘ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๓ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๒๐ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา ๘.๓๕ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 

ภาพรวม ๘.๓๘ 
 

สรุปเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
 

            เทศบาลต าบลอาจสามารถ  มีโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี ห้วงปี  ๒๕๖๑  ทั้งสิ้น  ๓๐๖ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง  ๙๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๓๗ จากผลการประเมินพบว่า แม้ว่าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลจะอยู่ในระดับพอใจและพอใจมาก แต่การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติและ
ด าเนินการแล้วเสร็จจริงยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากเทศบาลต าบลอาจสามารถมีงบประมาณรายจ่ายที่
ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ไม่มาก ซึ่งสาเหตุที่น าโครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้น้อย  
                           
ข้อเสนอแนะ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในปีถัดไป ควรปรับปรุงดังนี้ 
๑. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างกัด และไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม  
    มากจนเกินไป 
๒. จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลปรากฏว่าประชาชนต้องการให้เทศบาลน าโครงการ/กิจกรรม             
   ที่เป็นข้อเสนอของชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาสี่ปีและน าไปด าเนินการ 
   ตามก าหนดระยะเวลา 
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ภาคผนวก 


