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คำนำ 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ           
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น               
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผย ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองชัยนาท 
และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 
 
 

     กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
            เทศบาลเมืองชัยนาท 
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บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที ่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง           
ส ่วนท้องถ ิ ่น ในการขับเคลื ่อนให้เก ิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั ้งด้านโครงสร้างพื ้นฐาน                  
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เมืองชัยนาทต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แล ะส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ เพ ื ่อนำไปสู ่การวางแผนการพัฒนา ในปีต่อๆ ไป การติดตามและประเม ินผลจึงส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 1)  เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชัยนาท 
 2)  เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย   
                     และนำผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 
 3)  เพื่อทราบถึงโครงการที่มีประสิทธิภาพให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
 4)  เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองชัยนาท 
 5)  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป 
  
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล  

 ขั ้นตอนที ่ 1  แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ตามระเบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 ดังน้ี  

 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 3  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
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 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ           
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง           
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 ข้ันตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ข้ันตอนท่ี 4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น          
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น            
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน          
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้      
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ขั้นตอนท่ี 5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น และปิดประกาศไว้เป็น  

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน อย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 
 แบบที่ 1    แบบการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 2    แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 ในภาพรวม 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
                แต่ละยุทธศาสตร์ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 
 1.  ช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถที่จะ 
                     นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
 3.  ช่วงให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินงานได้ 
 4.  ช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการเมื่อเกิดความเสียหายลดน้อยลง 

5.  การติดตามและประเมินแผน/โครงการมีส่วนช่วยควบคุมคุณภาพของงาน ปัจจัยทุกชนิด ข้อมูลนำเข้า       
    กระบวนการและผลงาน 

 6.  การติดตามและประเมินช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
 7.  สามารถนำโครงการที่มีประสิทธิภาพขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
 8.  สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลฯ มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
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การติดตามและประเมินผล 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

แบบประเมินแผนฯ (Input) 
 แบบที่ 1   แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        (ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว) 
 สรุปผล    :  เทศบาลเมืองชัยนาท  มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

     ที่ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกำหนดระยะเวลา 

แบบติดตามแผนฯ (Process) 
 แบบที่ 2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปผล   (1)   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

        และแผนพัฒนาเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
               -จำนวนโครงการ         541   โครงการ 
              -จำนวนงบประมาณ  769,856,500    บาท 
      -บัญชีครุภัณฑ์        9  รายการ 
    -จำนวนงบประมาณ     1,121,500  บาท 
 

  (2)   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
                   และแผนพัฒนาเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

               -จำนวนโครงการ         541   โครงการ 
              -จำนวนงบประมาณ  769,856,500    บาท  
  

  (3)   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564  และแผนพัฒนาเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง       

ผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

โครงการ ร้อยละ 
1.โครงการที่ได้ดำเนินการ 18 15.65 
2.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  5 4.35 
3.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 90 78.26 
4.โครงการที่ยกเลิก 2 1.74 

รวม 115 100 
 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ ร้อยละ 

115 23 20.00 
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 (4) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ/บาท ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 
2. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 54,230,692 99.28 
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                   และภูมิปัญญาท้องถิ่น                 

148,712 0.27 

4. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดล้อม                 

- - 

5. ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองการบริหาร 246,366 0.45 
                                     รวม 54,625,771 100 

 
 
(5)  ผลการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหน่วยงานอื่น  

                        ที่ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564  
        5.1 ค่าเช่าบ้าน          1,145,428.39   บาท 
 5.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             35,080.00   บาท 
 5.3 เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู        19,260,560.62   บาท 
 5.4 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญครู            869,345.49   บาท 
 5.5 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ             126,996.00   บาท 
 5.6 ค่าอาหารเสริม (นม)                    639,240.00   บาท     
 5.7 ครุภัณฑ์การเกษตร      27,000.00   บาท
 5.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      36,300.00   บาท
 5.9 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     27,700.00   บาท 
 5.10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              316,000.00   บาท 
 5.11 ครุภัณฑ์สำนักงาน      92,900.00   บาท 
 5.12 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
                                 ไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์           2,380,000.00   บาท
 5.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยเทศบาล18)  673,000.00  บาท
 5.14 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวงษ์โต                 4,190,000.00   บาท
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 แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  (Output) 
 แบบ 3/1  :     แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2564 
 สรุปผล         (1) จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ปี 2564 
 

โครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ( ปี 2564 ) 

โครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

ร้อยละของ
ผลสำเร็จ            

แต่ละยุทธศาสตร ์
1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน                                                  25 8 32.00 
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 61 12 19.67 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                 และการท่องเทีย่ว ศลิปวัฒนธรรม  
                 จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น                 

10 2 20.00 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
                 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 - - 

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 9 1 11.11 
รวม 115 23  

6. ครภุัณฑ์ 2 -  
  

(2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
                       (จากแบบประเภทที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจ  จำนวน  540  ชุด) 
            - พอใจมาก     ร้อยละ 19.62             

- พอใจ           ร้อยละ 74.33            
    - ไม่พอใจ    ร้อยละ    5.19             

- ไม่แสดงความคิดเห็น   ร้อยละ   0.89 

         (3) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 10 คะแนน) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    คะแนนภาพรวม 8.03 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   คะแนนภาพรวม 8.04 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
          ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
          และภูมิปัญญาท้องถิ่น   คะแนนภาพรวม 8.03 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิ่งแวดล้อม    คะแนนภาพรวม 8.01 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมืองการบริหาร   คะแนนภาพรวม 8.01 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี  

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง  

             แผนพัฒนาท้องถ่ินท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 

          3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
          3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
          3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
          3.4 วสิัยทัศน์ (5) 
          3.5 กลยุทธ ์ (5) 
          3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
          3.8 แผนงาน (5) 
          3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ล ักษณะของแหล่งน้ำ ล ักษณะของไม ้/ป่าไม ้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกต้ัง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั ้ง ฯลฯ ประชากร เช ่น ข ้อม ูลเกี ่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง    การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  การประมง     
การปศ ุส ัตว ์  การบร ิการ การท ่องเท ี ่ยว อ ุตสาหกรรม                 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพยีง
ท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การว ิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ       การ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน        การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  T 
-Threat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน์  
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positiioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล ้องและเช ื ่อมโยงก ับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จ ังหว ัด และ
เช ื ่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แ ผ นพ ั ฒนา เ ศ ร ษฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง คมแ ห ่ ง ช า ต ิ แ ละ                
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 
 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ช ัดเจน สอดคล ้องก ับโอกาสและศ ักยภาพท ี ่ เ ป็ น
ล ั กษณะ เฉพาะขององค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ องถิ่น           
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ ่งม ั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น            
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 

 
 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งหรือแผนงานที่เก ิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช ี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย กลย ุทธ ์ จุดย ืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 
 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

   ลงชื่อ                                                               . 
       (                          )  
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                        แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท     
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 2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน หกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 

     4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
     5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
          5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
          5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
          5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณ  
                ได้ถูกต้อง 

(5) 

          5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
          5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  
                เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 

          5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
          5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
          5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
                มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

          5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
          5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
          5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
                  และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 

          5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง 
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเน ินการได ้ม ีจำนวนเท ่าไรสามารถอธ ิบายได ้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ 
การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช ้เพ ื ่อว ัดว ่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื ้นที่นั ้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ  ม ีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธ ิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบ ัติราชการที ่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึง
เป ้ าหมายต ้ อ งช ั ด เจน สามารถระบ ุ จำนวนเท ่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั ่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน 

(5)  



  
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได้ 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยี 
ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้ 
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได้ 

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย (ผล
ผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในจัดทำโครงการได้แก่ 
 (1) ความประหยัด (Economy)  
 (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
 (4) ความยุติธรรม (Equity)   + 
 (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

5.11 มีการ
กำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfomance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด ที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการ 
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ
ได้ 
 (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  

รวมคะแนน   

 
          ลงชื่อ               
          (     )  
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                     แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท     
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2.3  กรอบแนวทางและเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 

 แบบที่ 1      แบบการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 2      แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1   แบบประเมินผลกาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
                                   ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
แบบท่ี 1  การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
คำชี้แจง    เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีแล้ว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  
 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี
การ

ดำเนินงาน 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
   ร่างแผนพัฒนาสี่ป ี

✓  

ส่วนท่ี 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
   กับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ      
    ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี ✓  
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ✓  
   



  
         

 แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คำช้ีแจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม 
            และรายงานผลการดำเนินงานปีละ  1  คร้ัง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี             

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564 

ส่วนท่ี 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
      3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) และ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และบัญชีครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนว
น 

โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 22,844,100 7 33,853,600 13 52,833,000 25 116,852,900 13 46,624,400 
 

77 273,008,000 

2. ยุทธศาสตร์  ด้านกาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 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. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

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. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 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 97 133,324,600 110 156,875,500 115 216,939,900 106 147,551,400 541 769,856,500 

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

159,000 
 
2 159,000 1 100,000 

 
9 

 
1,121,500 

รวม 
 

115 115,765,100 99 133,428,100 112 157,034,500 117 217,098,900 107 147,651,400 550 770,978,000 

20 



  
         4.   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
            ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

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

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนว
น 

โครง 
การ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
การพัฒนาการผลิต 
การแปรรูปการตลาดและ
ระบบ Logistics  สินค้า
เกษตรมาตรฐาน 

19 22,844,100 7 33,853,600 13 52,833,000 25 116,852,900 13 46,624,400 77 273,008,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวการเรยีนรู้และ
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 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพคน
และเสรมิสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางสังคม 

 
72 

 
88,487,000 

 
 

70 

 
 

96,377,000 

 
 

76 

 
 

100,908,500 

 
 

70 

 
 

96,957,000 
 

72 
 

97,757,000 
 

360 
 

48,048,500 

 
รวม 

 
113 115,165,100 

 
97 

 
133,324,600 

 
110 

 
156,875,500 

 
115 

 
216,939,900 

 
106 

 
147,551,400 541 769,856,500 

21 
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5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (ปี 2564) และบัญชีครุภัณฑ์ 

 
6.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

ยุทธศาสตร ์
เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 54,230,692 99.28 - - 54,230,692 99.28 
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
   ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

148,712 0.27 - - 148,712 0.27 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 246,366 0.45 - - 246,366 0.45 
รวม 54,625,771 100 - - 54,625,771 100 

 ส่วนท่ี 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหน่วยงานอ่ืน 

            โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. ค่าเช่าบ้าน / - - 1,145,428.39 1,145,428.39 
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร / - - 35,080.00 35,080.00 
3. เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู / - - 19,260,560.62 19,260,560.62 
4. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญครู / - - 869,345.49 869,345.49 
5. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ / - - 126,996.00 126,996.00 
6. ค่าอาหารเสริม (นม) / - - 639,240.00 639,240.00 
7. ครุภัณฑ์การเกษตร / - - 27,000.00 27,000.00 
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / - - 36,300.00 36,300.00 

9. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ / - - 27,700.00 27,700.00 

10.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ / - - 316,000.00 316,000.00 

11. ครุภัณฑ์สำนักงาน / - - 92,900.00 92,900.00 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 12.00 5 20.00 16 64.00 1 4.00 25 100 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 12 19.67 - - 49 80.33 - - 61 100 
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และ การท่องเท่ียว   
   ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
   และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2 20.00 - - 8 80.00 - - 10 100 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 9 90.00 1 10.00 10 100 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 1 11.11 - - 8 88.89 - - 9 100 
รวม 18 15.65 5 4.35 90 78.26 2 1.74 115 100 

           
6. บัญชีครุภัณฑ์ - - - - 2 100 - - 2 100 
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            โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

12. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า  170  กิโลวัตต์ 

/ - - 2,380,000.00 2,380,000.00 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็กพร้อมท่อ
ระบายน้ำ (ซอยเทศบาล 18) 

/ - - 673,000.00 673,000.00 

14. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนวงษโต 

/ - - 4,190,000.00 4,190,000.00 

รวม    29,819,550.50 29,819,550.50 

ส่วนท่ี 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................ ......................................................................................
..................................................................................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
  คำช้ีแจง :    แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงาน ขององค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นรายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการ 
                   รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
          2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน               ประจำปีงบประมาณ 2564 

ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2564 
          1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 

จำนวน
โครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 8 
2. ยุทธศาสตร์    ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 61 12 
3. ยุทธศาสตร์    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                     ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
                     และภูมิปัญญาท้องถิ่น                      

10 2 

4. ยุทธศาสตร์    ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 

10 - 

5. ยุทธศาสตร์    ด้านการเมืองการบริหาร 9 1 
รวม 115 23 

6.บัญชีครุภัณฑ์  2 - 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ส่วนท่ี  3  ผลการดำเนินการ (แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม) 

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (แบบประเมิน  540  ชุด) 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(%) 
พอใจ 
(%) 

ไม่พอใจ 
(%) 

ไม่แสดง
ความ

คิดเห็น (%) 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 17.00 75.90 6.30 0.70 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรูข้้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 19.40 74.30 5.70 0.60 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 19.60 76.50 3.10 0.70 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 19.80 73.70 5.60 0.90 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 21.30 73.30 3.90 1.50 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 18.50 76.50 4.60 0.40 
7. ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 20.20 73.70 5.00 1.10 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 20.00 73.00 6.30 0.70 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รบัจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 20.70 72.00 6.10 1.10 

ภาพรวม 19.62 74.33 5.19 0.86 
 

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  โครงการ /กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
  - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ 1,2, ถนนวงษ์โต, ถนนคงธรรม, ถนน
พรหมประเสริฐ, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง.  
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.08 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.06 
4  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.06 
5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 
6  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.03 
7  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.01 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.07 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.03 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

  โครงการ /กิจกรรมที่ ดำเนินการ เพื่อ 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู ้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน            

คนยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส  เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา  เช่น  อาหารเสริมนม, อาหารกลางวัน. 
- ส ่งเสริมการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด              

และการป้องกันยาเสพติด  เช่น การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิต -19),            
โครงการรณรงค์บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ, โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี.   

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย  เช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ.  

- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น  กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่. 

 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.08 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  8.09 
4  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.09 
5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 
6  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.03 
7  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.01 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.10 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.04 
             
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                      และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 โครงการ /กิจกรรมที่ ดำเนินการ เพื่อ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
                      เช่น  วันลอยกระทง, วันขึ้นปีใหม่ 
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  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.06 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.02 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  8.04 
4  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.06 
5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.02 
6  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.01 
7  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.01 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.05 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.03 

ภาพรวม 8.03 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.03 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  8.01 
4  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.02 
5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 
6  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.01 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.03 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.02 

ภาพรวม 8.01 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   ด้านการเมืองการบริหาร 
  โครงการ /กิจกรรมที่ ดำเนินการ เพื่อ 

- การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน  เช่น  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี,   
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.01 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  8.01 
4  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.02 
5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 
6  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.01 
7  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.00 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.02 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม 8.02 

ภาพรวม 8.01 
 

 
       ข้อคิดเห็น  หรือ  ข้อเสนอแนะ  จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในการประชุม 
       ( ประชุมวันที่  8  ธันวาคม  2564 )  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  (ข้างห้องนายกเทศมนตรี) 
       สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................................................. ................... 
      ................................................................................ไม่มีข้อเสนอแนะ...........................................................................      
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
      .................................................................................................................................. .............................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
    
 
 
 
 
 
 
 



  
     
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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                                 แบบ ๓/1 
 
 
 
 
 
 
คำช้ีแจง:  แบบที่ ๓/1 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยนาทในภาพรวม   
 

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย    หญิง  
 
๒. อายุ   ต่ำกว่า  ๒๐ ป ี  ๒๐ - ๓๐   ป ี  ๓๑ – ๔๐  ป ี 
   ๔๑ – ๕๐  ป ี  ๕๑ – ๖๐   ป ี  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี   อื่น ๆ 
 
๔.  อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน / รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว 
   รับจ้าง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร 
   อื่น ๆ ระบุ......................................................... 
 
ส่วนท่ี ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ 

ไม่
พอใจ 

ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม     
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม     
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม      
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ     
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม     
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา     
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม     

 
   

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  ของ 

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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       แบบ ๓/2 
 
 
 
 

  
คำช้ีแจง:  แบบที่ ๓/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยนาทในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  ชาย  หญิง            

๒. อายุ  ต่ำกว่า  ๒๐ ปี    ๒๐ -๓๐   ปี     ๓๑ – ๔๐  ปี     ๔๑ -๕๐  ปี      ๕๑ -๖๐   ปี      มากกว่า  ๖๐  ปี 

๓.  การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า   อนุปริญญา/เทียบเท่า    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
๔.  อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง         นักเรียน นักศึกษา       

 เกษตรกร  อื่น ๆ ระบุ......................................................... 
ส่วนที่   ๒   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (แยกรายยุทธศาสตร)์ 
๕.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ในรายยุทธศาสตร์ 
      โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน  ท่านจะให้คะแนน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทเท่าใด 
 ๕.๑    ยุทธศาสตร์ ที ่๑   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 

โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการ ปี 2564 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
            ฯลฯ 

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

๕.๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการ ปี 2564 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- การสงเคราะห์จ่ายเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์
- การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน – เยาวชน / 
  โครงการอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม) /
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
- การอบรม อสม. ต่อเน่ือง และส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ/ การส่งเสริมสขุภาพประชาชนออก
กำลังกายทุกกลุ่มอายุ /  การกีฬาร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด /  การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ิน / การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า/ โครงการ
ควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 
 

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท   
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 

 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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๕.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการ ปี ๒๕64 ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม ่
- โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม 

ฯลฯ 
 

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
๕.4  ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการ ปี ๒๕64 ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
- โครงการรณรงค์ แยกลดปรมิาณขยะมูลฝอย
และนำกลับมาใช้ใหม ่
- โครงการคัดแยกขยะติดเชื้อจากคลินิกและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

ฯลฯ 
 

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
๕.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5    ด้านการเมืองการบริหาร 

โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการ ปี ๒๕64 ความพึงพอใจ 
คะแนน 
(๑๐ 

คะแนน) 
- โครงการวันเทศบาล 
- โครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อมูล
ข่าวสาร 
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียน 
  ทรัพย์สิน 
- โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนชมุชน 

ฯลฯ 

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

ปัญหาความต้องการ หรือความคิดเห็นอื่น ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล   
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ........................................................ 



ประเด็นการพิจารณา คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ค่าเฉล่ีย
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 17 17 17 19 17 19 17 20 20 20 15 18.00
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 17 17 19 17 19 17 17 17 17 17 17.36
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 54 54 54 53 54 53 56 54 60 60 60 55.64
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 8 8 8 9 8 9 8 8 10 10 10 8.73
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8 8 8 9 8 9 8 8 10 10 10 8.73
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8 8 8 9 8 9 10 8 10 10 10 8.91
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82
    3.5 กลยุทธ์ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (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

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
1. นายนพดล        รอดรุ่งเรือง                           ประธานกรรมการ 9.   นายบุญเลิศ     รอดงาม กรรมการ
2. นางสมพิศ        พวงน้อยปภา                                   กรรมการ 10. ปลัดเทศบาล                             กรรมการ
3. นายสุริยัน         ศรีภักดี                                         กรรมการ 11. นางสาวพวงเพชร  จ่ันศรี กรรมการ
4. นายวรกร          ไหลรุ่งเรือง                                     กรรมการ
5. นายบรม           โอภาศิริโฆษิต                                  กรรมการ
6. นางบุพผา          เรือนภู่                                         กรรมการ
7. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท                   กรรมการ
8. ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย                     กรรมการ

การประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชัยนาท
โดยคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ค่าเฉล่ีย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 8 8 9 8 9 8 10 10 10 10 8.91
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาฯ ไปใช้ในเชิงปริมาณ 10 8 8 8 9 8 9 8 10 8 8 8 8.36
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาฯ ไปใช้ในเชิงคุณภาพ 10 8 8 8 9 8 9 8 10 8 8 9 8.45
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 8 8 9 8 9 8 10 10 10 10 8.91
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54 52 52 52 52 52 52 55 59 59 56 54.09
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.91
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4.45
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4.64
         การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 0.00
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4.00
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผน (5) 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.18
         พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0.00
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4.09
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.18
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ (5) 5 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 4.18
         ชาติม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ
   5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82
   5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ (5) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.82
           ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
   5.12ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์        (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
ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
1. นายนพดล       รอดรุ่งเรือง                               ประธานกรรมการ 5.  นายบรม        โอภาศิริโฆษิต                               กรรมการ 9.  นายบุญเลิศ     รอดงาม          กรรมการ
2. นางสมพิศ           พวงน้อยปภา                                   กรรมการ 6.  นางบุพผา          เรือนภู่                                    กรรมการ 10. ปลัดเทศบาล                       กรรมการ         
3. นายสุริยัน           ศรีภักดี                                          กรรมการ 7.  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท             กรรมการ 11. นางสาวพวงเพชร      จ่ันศรี     กรรมการ
4. นายวรกร            ไหลรุ่งเรือง                                     กรรมการ 8.  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย                กรรมการ

การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชัยนาท
โดยคณะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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