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คํานํา 
 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการ           
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน              
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผย ภายใน สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท  จึงไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามตอนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท  

 หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนในการพัฒนาเมืองชัยนาท 
และสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 
 
 

     กองวิชาการและแผนงาน  
       เทศบาลเมืองชัยนาท 
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บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน                  
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน  
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
เมืองชัยนาทตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง ท้ังนี้เปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนา ไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ 
กิจกรรมตางๆ เพ่ือนําไปสูการวางแผนการพัฒนา ในปตอๆ ไป การติดตามและประเมินผลจึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 1)  เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชัยนาท 
 2)  เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหบรรลุเปาหมาย   
                     และนําผลการประเมินของโครงการท่ีปฏิบัติแลวมาปรับปรุงแกไขปญหาใหดีข้ึน 
 3)  เพ่ือทราบถึงโครงการท่ีมีประสิทธิภาพใหมีการขยายผลเพ่ือการพัฒนาในอนาคตตอไป 
 4)  เพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินโครงการของเทศบาลเมืองชัยนาท 
 5)  เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาตอไป 
  
3. ข้ันตอนการตดิตามและประเมินผล  

 ข้ันตอนท่ี 1  แตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)            
พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 28  ดังนี้  

 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย  
 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
 (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 3  
 (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
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 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ           
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนง           
คราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

 ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

 ข้ันตอนท่ี 4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น          
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน            
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน          
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว     
เปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 ข้ันตอนท่ี 5  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ               
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี 
เปดเผย ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น และปดประกาศไวเปน 

ระยะเวลาไมนอยกวา  30  วัน อยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 
 แบบท่ี 1    แบบการประเมินการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลกาดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                 ในภาพรวม 
 แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  
                แตละยุทธศาสตร 
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 
 1.  ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจน และสามารถท่ีจะ 
                     นําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มท่ี 
 3.  ชวงใหแผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคและดําเนินงานได 
 4.  ชวยในการแกไขปญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการเม่ือเกิดความเสียหายลดนอยลง 

5.  การติดตามและประเมินแผน/โครงการมีสวนชวยควบคุมคุณภาพของงาน ปจจัยทุกชนิด ขอมูลนําเขา       
    กระบวนการและผลงาน 

 6.  การติดตามและประเมินชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
 7.  สามารถนําโครงการท่ีมีประสิทธิภาพขยายผลเพ่ือการพัฒนาในอนาคตตอไป 
 8.  สามารถนําผลการติดตามและประเมินผลฯ มาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาในปตอไป 
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การติดตามและประเมินผล 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

แบบประเมินแผนฯ (Input) 
 แบบท่ี 1   แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                        (ประเมินหลังจากท่ีไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว) 
 สรุปผล    :  เทศบาลเมืองชัยนาท  มีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

     ท่ีถูกตองครบถวนทุกข้ันตอนตามกําหนดระยะเวลา 

แบบติดตามแผนฯ (Process) 
 แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สรุปผล   (1)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

        และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง 
               -จํานวนโครงการ         543   โครงการ 
              -จํานวนงบประมาณ  747,230,350    บาท 
      -บัญชีครุภัณฑ      14  รายการ 
    -จํานวนงบประมาณ    29,689,700  บาท 
 

  (2)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) 
                   และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

               -จํานวนโครงการ         543   โครงการ 
              -จํานวนงบประมาณ  747,230,350    บาท  
  

  (3)   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2563  และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง       

ผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

โครงการ รอยละ 
1.โครงการท่ีไดดําเนินการ 34 29.06 
2.โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  4 3.42 
3.โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 79 67.52 
4.โครงการท่ียกเลิก - - 

รวม 117 100 
 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

โครงการแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการ รอยละ 
117 38 32.48 
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 (4) การเบิกจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563  
 

ผลการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณ/บาท รอยละ 
1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7,048,009 11.54 
2. ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 53,263,222.30 87.18 
3. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
                   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                   และภูมิปญญาทองถ่ิน                 

450,000 0.74 

4. ยุทธศาสตร  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดลอม                 

12,000 0.02 

5. ยุทธศาสตร  ดานการเมืองการบริหาร 320,578.33 0.52 
                                     รวม 61,093,810 100 
 
 
(5)  ผลการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหนวยงานอ่ืน  

                           ท่ีดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ  2563  
        5.1 คาเชาบาน          1,207,600.00   บาท 
 5.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร           325,500.00  บาท 
 5.3 คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสําหรับผูพิการ 
  ประจําปงบประมาณ  2563            20,000.00   บาท 
 5.4 เงิน ก.บ.ท. ครู                  18,344,855.76   บาท 
 5.5 เงิน ช.ค.บ. คร ู             904,959.04  บาท 
 5.6 โครงการปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของ        112,296.00  บาท 
      ผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย        
 5.7 เรือทองแบนไฟเบอรกลาส  ขนาด 17 ฟุต  พรอมเครื่องยนตแกสโซลีน  160,000.00  บาท 
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 แบบประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  (Output) 
 แบบ 3/1  :     แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2563 
 สรุปผล         (1) จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรท่ีปรากฏในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตรป 2563 
 

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

 ( ป 2563 ) 

โครงการ 
ที่ดําเนินการ 

รอยละของ
ผลสําเร็จ            

แตละยุทธศาสตร 
1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพืน้ฐาน                                                  19 3 15.79 
2.ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 64 26 40.63 
3.ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                 และการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม  
                 จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน                 

10 3 30.00 

4.ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
                 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

11 2 18.18 

5.ยุทธศาสตร ดานการเมืองการบริหาร 13 4 30.77 
รวม 117 38  

6. ครุภัณฑ 2 -  
  

(2) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
                       (จากแบบประเภทท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจ  จํานวน  540  ชุด) 
             - พอใจมาก     รอยละ 19.62             

- พอใจ           รอยละ 74.33            
    - ไมพอใจ    รอยละ    5.19             

- ไมแสดงความคิดเห็น   รอยละ   0.89 

         (3) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร (คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 10 คะแนน) 
  - ยุทธศาสตรท่ี 1   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    คะแนนภาพรวม 8.03 
 - ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต   คะแนนภาพรวม 8.04 
 - ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
          ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
          และภูมิปญญาทองถ่ิน   คะแนนภาพรวม 8.03 
 - ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิ่งแวดลอม    คะแนนภาพรวม 8.01 
 - ยุทธศาสตรท่ี 5   ดานการเมืองการบริหาร   คะแนนภาพรวม 8.01 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
  เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวัน  นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง 

             แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 

          3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
          3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
          3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
          3.4 วิสัยทัศน (5) 
          3.5 กลยุทธ (5) 
          3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
          3.8 แผนงาน (5) 
          3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน
ท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป 
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํ า  ลักษณะของไม/ปาไม  ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง    การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร  การประมง     
การปศุสัตว  การบริการ  การทอง เ ท่ียว  อุตสาหกรรม                 
การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน  (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนน
ท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ       
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน        
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป  เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก  S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T -Threat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน  
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกล
ยุทธ 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positiioning) 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่ อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ แ ล ะ                
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0 
 

(10)  

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัด เจน  สอดคลอง กับโอกาสและ ศักยภาพท่ี เป น
ลั กษณะ เฉพาะขององค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิ น           
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร 
 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร 
(ตอ) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 
 

 
 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 
 
ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

   ลงชื่อ                                                               . 
       (                          )  
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                        แผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองชัยนาท     
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 2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน หกสิบวัน  นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

     4.  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
     5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
          5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
          5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
          5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ 
                ไดถูกตอง 

(5) 

          5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
          5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
                เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 

          5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
          5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
          5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  
                ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

          5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
          5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
          5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
                  และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) 

          5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

1. การสรุป
สถานการณ
การพัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง 
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการได มีจํานวนเทาไรสามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ 
การนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเ พ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 
 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค 
สอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา
ท่ี ไหน เริ่ มตนในชว ง เวลาใดและจบลง เ ม่ือไร  ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บ อกชั ด ล ง ไป ว า ใ ค ร คื อก ลุ ม เ ป า หม ายหลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 
 
 
 

(5)  



  

 
ประเด็น 

การพิจารณา 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

 
คะแนน

เต็ม 

 
คะแนนท่ี

ได 
5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมี
ความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยี ชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน 
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ ม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต 
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
 
 
 



  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคลอง
กับเปาหมาย (ผล
ผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในจัดทําโครงการไดแก 
 (1) ความประหยัด (Economy)  
 (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 
 

(5)  

5.11 มีการ
กําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfomance Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิด ท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ 
คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
 
 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการ 
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปได
และมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
 (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความ
เปนจริง  
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

  

รวมคะแนน   

 
          ลงชื่อ               
          (     )  
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                     แผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองชัยนาท     
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        2.3  กรอบแนวทางและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

 แบบท่ี 1      แบบการประเมินการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แบบท่ี 2      แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลกาดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 แบบท่ี 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
                                   สวนทองถ่ินในภาพรวม 
 แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                   ในแตละยุทธศาสตร 
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ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 

แบบท่ี 1  การประเมินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

คําช้ีแจง    เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาหาปแลว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
   รางแผนพัฒนาสีป่ 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาทองถ่ิน 

  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
   กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ      
    ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
11. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาสีป่   
12. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสีป่   
   



  

          
 แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม 
            และรายงานผลการดําเนินงานปละ  1  ครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกป             

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

  1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2563 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
      3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 - 2565) และ แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง  และบัญชีครุภัณฑ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน 19 22,844,100 14 36,601,600 20 89,427,350 13 54,884,400 13 46,624,400 
 

79 
 

250,381,850 

2. ยุทธศาสตร  ดานกาสงเสริมคุณภาพชีวิต 62 86,285,000 60 94,225,000 64 98,555,000 61 95,255,000 63 96,055,000 310 470,375,000 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 50 11,000,000 

4. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

12 1,634,000 10 894,000 11 934,000 10 930,000 11 970,000 54 5,362,000 

5. ยุทธศาสตร ดานการเมืองการบริหาร 10 2,202,000 10 2,152,000 12 
 

2,353,500 
 
9 1,702,000 9 1,702,000 

 
50 

 
10,111,500 

รวม 
113 115,165,100 104 136,072,600 117 193,469,850 103 154,971,400 106 147,551,400 543 747,230,350 

6. บัญชีครุภัณฑ 2 600,000 2 103,500 2 
 

159,000 
 
7 28,727,200 1 100,000 

 
14 

 
29,689,700 

 
รวม 

 
115 115,765,100 106 136,176,100 119 193,628,850 110 183,698,600 107 147,651,400 557 776,920,050 



  

         4.   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  และแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง  
            ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1. 
การพัฒนาการผลิต 
การแปรรปูการตลาดและ
ระบบ Logistics สินคา
เกษตรมาตรฐาน 

19 
 

22,844,100 
 

14 
 

36,601,600 
 

20 
 

89,427,350 
 

13 
 

54,884,400 
 

13 
 

46,624,400 
 

79 
 

250,381,850 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การเพ่ิมศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวการเรียนรูและ
วิถีชีวิตชุมชน 

10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 50 11,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดลุและยั่งยืน 

12 1,634,000 10 894,000 11 934,000 10 930,000 11 970,000 54 5,362,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาคุณภาพคน
และเสรมิสรางความมั่นคง
ปลอดภัยทางสังคม 

72 88,487,000 
 

70 

 
96,377,000 

 
76 

 
100,908,500 

 
70 
 

 
96,957,000 

 
72 

 
97,757,000 360 480,486,500 

 
รวม 

 
113 115,165,100 

 
104 

 
136,072,600 

 
117 

 
193,469,850 

 
103 

 
154,971,400 

 
106 

 
147,551,400 543 747,230,350 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา (ป 2563) และบัญชีครุภัณฑ 

 
6.  การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร 
เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวน
เงิน 

รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7,048,009 11.54 - - 7,048,009 11.54 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 53,263,222.30 87.18 - - 53,263,222.30 87.18 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
   ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

450,000 0.74  
- 

 
- 

450,000 0.74 

4. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

12,000 0.02 
- - 

12,000 0.02 

5. ดานการเมืองการบริหาร 320,578.33 0.52 - - 320,578.33 0.52 
รวม 61,093,810 100 - - 61,093,810 100 

สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหนวยงานอ่ืน 

            โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ี
เบิกจายไป 

1. คาเชาบาน / - - 1,207,600.00 1,207,600.00 
2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร / - - 325,500.00 325,500.00 
3. คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสําหรับผูพิการประจํา 
ปงบประมาณ 2563 

/ - - 20,000.00 
 

20,000.00 
 

4. เงิน ก.บ.ท. ครู / - - 18,344,855.76 18,344,855.76 
5. เงิน ช.ค.บ. ครู / - - 904,595.04 904,595.04 
6. โครงการปรับสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความ 
สะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย 

/ - - 112,296.00         112,296.00 

7. เรือทองแบนไฟเบอรกลาส ขนาด 17 ฟุต  พรอม 
เครื่องยนตแกสโซลีน    160,000.00 160,000.00 

รวม    21,074,846.8 21,074,846.8 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี 
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 3 15.79 - - 16 84.21 - - 19 100 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22 34.38 4 6.25 38 59.38 - - 64 100 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และ การทองเที่ยว   
   ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
   และภูมิปญญาทองถิ่น 

3 30.00 - - 7 70 - - 10 100 

4. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2 18.18 - - 9 81.82 - - 11 100 

5.ดานการเมืองการบริหาร 4 30.77 - - 9 69.23 - - 13 100 
รวม 34 29.06 4 3.42 79 67.52 - - 117 100 

           
6. บัญชีครุภัณฑ - - - - 2 100 - - 2 100 
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สวนท่ี 4  ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
..............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
  คําช้ีแจง :    แบบท่ี 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน ขององคกร 
                  ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนรายยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการ 
                   รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
          2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน               ประจาํปงบประมาณ 2563 
 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตร และโครงการในป  2563 
          1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูใน

แผน 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีไดปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตร    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 19 3 
2. ยทุธศาสตร    ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 64 26 
3. ยุทธศาสตร    ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
                     ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
                     และภูมิปญญาทองถ่ิน                      

10 3 

4. ยุทธศาสตร    ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดลอม 

11 2 

5. ยุทธศาสตร    ดานการเมืองการบริหาร 13 4 
รวม 117 38 

6. บัญชีครุภัณฑ  2 - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินการ (แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม) 

1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  (แบบประเมิน  540  ชุด) 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(%) 
พอใจ 
(%) 

ไมพอใจ 
(%) 

ไมแสดง
ความ

คิดเห็น (%) 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 17.00 75.90 6.30 0.70 
2. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 19.40 74.30 5.70 0.60 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 19.60 76.50 3.10 0.70 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 19.80 73.70 5.60 0.90 
5. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 21.30 73.30 3.90 1.50 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 18.50 76.50 4.60 0.40 
7. ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 20.20 73.70 5.00 1.10 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 20.00 73.00 6.30 0.70 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 20.70 72.00 6.10 1.10 

ภาพรวม 19.62 74.33 5.19 0.86 
 

2. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  
  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนลูกเสือ 1, ถนนคงธรรม,  โครงการกอสราง             
สิ่งกีดขวาง(การดเรล) ก้ันริมแนวคลองโพธิ์  ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ฟุตบาททางเทาและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา            
แสงสวางภายในเขตเทศบาล 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.08 

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.06 

4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.06 

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 

6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.03 

7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.01 

8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.07 

9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.03 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการ เพ่ือ 
- สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูปวยเอดส ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน            

คนยากไร  และผูดอยโอกาส  เชน  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส 
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา  เชน  อาหารเสริมนม, อาหารกลางวัน, คาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา, แขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนระดับภาคระดับประเทศ 
- สงเสริมการดําเนินงานดานการรักษาพยาบาล และการควบคุมและปองกันการแพรระบาด              

และการปองกันยาเสพติด  เชน  การควบคุมและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิต-19),            
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ,  โครงการตรวจสอบเครื่องสําอางอันตราย                 
และผิดกฎหมาย (รวมกับ สสจ.),   โครงการสํารวจจํานวนผูประกอบการรานคาแผงลอย,  โครงการรณรงคบาน วัด 
โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย,  สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนในการดําเนินโครงการตามพระราชดําร ิ                     
ดานสาธารณสุขฯ,  โครงการฝกอบรมแกนนําสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาล,  โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ,               
โครงการตรวจคัดกรองปองกันควบคุมโรคมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก,   โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพของเด็กนักเรียน, 
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ           
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี , โครงการควบคุมจํานวนสุนัข             
และแมวในเขตเทศบาล   

- สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย  เชน  โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุมอาย ุ 

- สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  เชน  โครงการกีฬารวมใจตานภัยยา           
เสพติดโครงการสรางภูมิคุมกันยาเพสติดแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

- สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน  กิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนในชวง
เทศกาลปใหม 

 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.08 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.09 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.09 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.03 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.01 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.10 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.04 
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ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                      และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการ เพ่ือ 

- สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  
                      เชน โครงการจัดกิจกรรมทางดานศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ,  วันลอยกระทง,  
                      วันข้ึนปใหม, วันเด็กแหงชาติ  
  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.06 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.02 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.04 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.06 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.02 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.01 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.01 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.05 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.03 

ภาพรวม 8.03 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือ 

สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โครงการชุมชนรวมมือรวม
ใจรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล, การคัดแยกและกําจัดขยะติดเชื้อจากคลินิกศูนยบริการสาธารณสุขฯ  

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.03 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.01 
4  การรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.02 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.00 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.01 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.03 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.02 

ภาพรวม 8.01 
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ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานการเมืองการบริหาร 
  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการ เพ่ือ 

- การพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  เชน  
  โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชน , ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็น                 

ของประชาชน  
- การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใหแกบุคลากรและหนวยงาน  เชน  โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี,  

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
- โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล 
ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.01 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.01 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.02 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.01 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.00 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.02 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.02 

ภาพรวม 8.01 
 

 
 

       ขอคิดเห็น  หรือ  ขอเสนอแนะจาก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในการประชุม 
       (ประชุมวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2563)  ณ  หองประชุมชั้น  3  (ขางหองนายกเทศมนตรี) สํานักงานเทศบาล 
       เมืองชัยนาท 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................ไมมีขอเสนอแนะ...........................................................................      
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 
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                                 แบบ ๓/1 
 
 
 

 
 
 
  
คําช้ีแจง:  แบบท่ี ๓/1 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองชัยนาทในภาพรวม   
 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย   หญิง  
 
๒. อายุ   ต่ํากวา  ๒๐ ป  ๒๐ - ๓๐   ป   ๓๑ – ๔๐  ป  
   ๔๑ – ๕๐  ป   ๕๑ – ๖๐   ป  มากกวา  ๖๐  ป  
 
๓.  การศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
   ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี   อ่ืน ๆ 
 
๔.  อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน / รัฐวิสาหกิจ   คาขาย   ธุรกิจสวนตัว 
   รับจาง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร 
   อ่ืน ๆ ระบุ......................................................... 
 
สวนท่ี ๒  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
๕. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ 

ไม
พอใจ 

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น 

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม     
๒. การประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม     
๓. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม     
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ     
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม     
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด     
๗. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา     
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน     
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม     

 
  

 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  ของ 

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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       แบบ ๓/2 

 
 
 
 

  
คําชี้แจง:  แบบท่ี ๓/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองชัยนาทในภาพรวมในแตละยทุธศาสตร 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑. เพศ  ชาย  หญิง            

๒. อายุ  ต่ํากวา  ๒๐ ป    ๒๐ -๓๐   ป     ๓๑ – ๔๐  ป     ๔๑ -๕๐  ป      ๕๑ -๖๐   ป      มากกวา  ๖๐  ป 

๓.  การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   อนุปริญญา/เทียบเทา    ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตร ี 
๔.  อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ   คาขาย   ธุรกิจสวนตัว   รบัจาง         นักเรียน นักศกึษา       

 เกษตรกร  อ่ืน ๆ ระบุ......................................................... 
สวนท่ี   ๒   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (แยกรายยุทธศาสตร) 
๕.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ในรายยทุธศาสตร 
      โดยใหคะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน  ทานจะใหคะแนน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาทเทาใด 
 ๕.๑    ยุทธศาสตร ท่ี ๑   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                 

โครงการ /กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป 2563 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 
- ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาแสงสวาง 
            ฯลฯ 

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

๕.๒  ยุทธศาสตรท่ี  ๒   ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการ /กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป 2563 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- การสงเคราะหจายเบ้ียชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส 
- การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน – เยาวชน / 
  โครงการอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม) /
การสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
- การอบรม อสม. ตอเน่ือง และสงเสริมสุขภาพ 
ผูสูงอาย/ุ การสงเสรมิสุขภาพประชาชนออก
กําลังกายทุกกลุมอายุ /  การกีฬารวมใจตานภัย
ยาเสพตดิ /  การปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยปลอดภัยในชีวิตทรัพยสนิ / การ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ / โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภยัจากพิษสุนัขบา/ โครงการ
ควบคุมจํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 
 

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท   
อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 

 (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 



  

31 
๕.๓  ยุทธศาสตรท่ี ๓    ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการ /กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป ๒๕63 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ
- โครงการจัดงานประเพณีข้ึนปใหม 
- โครงการจัดกิจกรรมทางดานศาสนาวัฒนธรรม 

ฯลฯ 
 

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
๕.4  ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการ /กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป ๒๕63 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- โครงการรณรงค แยกลดปริมาณขยะมูลฝอย
และนํากลับมาใชใหม 
- โครงการคัดแยกขยะตดิเช้ือจากคลินิกและ
ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 

ฯลฯ 
 

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
๕.5  ยุทธศาสตรท่ี 5    ดานการเมืองการบริหาร 

โครงการ /กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป ๒๕63 ความพึงพอใจ 
คะแนน 
(๑๐ 

คะแนน) 
- โครงการวันเทศบาล 
- โครงการประชาสัมพันธและรับฟงขอมูล
ขาวสาร 
- โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
  ทรัพยสิน 
- โครงการฝกอบรมจัดทําแผนชุมชน 

ฯลฯ 

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
๗. ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

ปญหาความตองการ หรือความคิดเห็นอ่ืน ตอผลการดําเนินงานของเทศบาล  
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 



ประเด็นการพิจารณา คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 คาเฉลี่ย

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 17 17 17 19 17 19 17 20 20 20 15 18.00

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17 17 17 19 17 19 17 17 17 17 17 17.36

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 54 54 54 53 54 53 56 54 60 60 60 55.64

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 8 8 8 9 8 9 8 8 10 10 10 8.73

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8 8 8 9 8 9 8 8 10 10 10 8.73

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 8 8 8 9 8 9 10 8 10 10 10 8.91

    3.4 วิสัยทัศน (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

    3.5 กลยุทธ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

    3.8 แผนงาน (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00

รวม 100 88 88 88 91 88 91 90 91 97 97 92 91.00

ผูประเมิน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

1. นายสมชาย       สิทธิบรวงษ                         ประธานกรรมการ 9.  นายณัฐพงศ         นวลแสง กรรมการ

2. นายนิกร           โตจีน                                           กรรมการ 10. ปลัดเทศบาล                             กรรมการ

3. นายศักดิ์สิทธิ์       กาญจนศักดิ์ชัย                               กรรมการ 11. นางสมพิศ           พวงนอยปภา กรรมการ

4. นายเอกชัย         ภูเปยม                                         กรรมการ

5. นายบุญเลิศ        รอดงาม                                        กรรมการ

6. นางบุพผา          เรือนภู                                          กรรมการ

7. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยนาท                   กรรมการ

8. ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานกลวย                     กรรมการ

การประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชัยนาท

โดยคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล



ประเด็นการพิจารณา คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 คาเฉลี่ย

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8 8 8 9 8 9 8 10 10 10 10 8.91

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในเชิงปริมาณ 10 8 8 8 9 8 9 8 10 8 8 8 8.36

3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในเชิงคุณภาพ 10 8 8 8 9 8 9 8 10 8 8 9 8.45

4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 8 8 8 9 8 9 8 10 10 10 10 8.91

5.โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 54 52 52 52 52 52 52 55 59 59 56 54.09

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.91

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4.45

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4.64

         การตั้งงบประมาณไดถูกตอง 0.00

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4.00

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผน (5) 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.18

         พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 0.00

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 4 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4.09

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.18

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศ (5) 5 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4.18

         ชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใตหลักประชารัฐ

   5.9 งบประมาณ  มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

   5.10มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

   5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82

           ผลที่คาดวาจะไดรับ

   5.12ผลที่คาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค        (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00

รวม 100 86 84 84 88 84 88 84 95 95 95 93 88.73

ผูประเมิน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

1. นายสมชาย       สิทธิบรวงษ                              ประธานกรรมการ 5.  นายบุญเลิศ        รอดงาม                                  กรรมการ 9.  นายณัฐพงศ     นวลแสง          กรรมการ

2. นายนิกร           โตจีน                                              กรรมการ 6.  นางบุพผา          เรือนภู                                    กรรมการ 10. ปลัดเทศบาล                       กรรมการ         

3. นายศักดิ์สิทธิ์       กาญจนศักดิ์ชัย                                 กรรมการ 7.  ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยนาท             กรรมการ 11. นางสมพิศ      พวงนอยปภา     กรรมการ

4. นายเอกชัย         ภูเปยม                                           กรรมการ 8.  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานกลวย                กรรมการ

การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชัยนาท

โดยคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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