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ส่วนที่  6 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ซึ่งมี

รายนามคณะกรรมการดังนี้ 

 1. นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์   ประธานกรรมการ 

 2.นางจอมศรี ยุทธกล้า            กรรมการ 

 3.นายถาวร เพียซ้าย    กรรมการ 

 4.นายสุภาพ    โม่งประณตี    กรรมการ 

 5.นางสาวประเทือง  ค านาค      กรรมการ 

 6.นายส าเริง ลีหัวสระ    กรรมการ 

 7.นางสุดใจ แก่นสม     กรรมการ 

 8.นายอ าพร ขยันงาน    กรรมการ 

 9.นายเจษฎา ค าสุวิมลชัย    กรรมการ 

 10.นายสอิ้ง ตั้งไพโรจน์วงศ์    กรรมการ 

 11.นายบุญเลิศ    แสงจักร    กรรมการ 

 12.นายอนนท์     ดาโม้     กรรมการ/เลขานุการ 

 13.นายสมชาย อาบสุวรรณ    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหนา้ที่  ดังนี้ 

 1.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 4.แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  โดยใช้แบบรายงาน  3  แบบตาม

รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   แบบที่  1   การประเมนิการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน    แบบที่   2   แบบติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   3   แบบ  คือ 

  3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 

  3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์  (รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก) 
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3. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบตดิตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบ

ติดตามผลการด าเนนิงาน

ของ อบต.รายไตรมาส (3 

เดือน) 

2.ส่งรายงานให้คณะติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  3  

เดือน 

อบต. 1.ใช้แบบรายงานที่ 1 การ

ก ากับการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรข์อง อบต. 

2.ส่งรายงานให้คณะติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.

ประกาศใ

ช้แผน 

1.ใช้แบบรายงานที่  3/1 แบบ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ 

2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อ

ผลการด าเนินงานของ อบต.

ในภาพรวม 

3.ใช้แบบรายงานที่ 3/3 แบบ

ประเมินความพอใจต่อผล

การด าเนินงานของ อบต.ใน

ภาพรวม 

4.ส่งรายงานให้

คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  1  ปี

(ภายใน

เดือน

ธันวาคม) 

 

คณะ

ติดตาม

ฯ 

1.ตรวจสอบรายงาน 

2.วิเคราะหร์ายงานตาม

แบบ 

3.รายงานผลใหผู้บ้ริหาร

ทราบ 

15  วัน

นับตั้งแต่

รับ

รายงาน 

คณะ

ติดตามฯ 

1.ตรวจสอบรายงาน 

2.วิเคราะหร์ายงานตามแบบ 

3.เสนอผูบ้ริหารทราบ 

15  วัน

นับตั้งแต่

รับ

รายงาน 

ผูบ้ริหาร 1.เสนอสภาเพื่อทราบ 

2.ประกาศให้ประชาชน

ทราบ 

1.ภายใน

เดอืน

ธันวาคม 

2.ประกาศ

ไมน่อ้ยกว่า

สามสิบวัน 
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แบบที่  1  การก ากับการััดท าแผนยุทธศาสตร์อององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค าชี้แัง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตรแ์ล้ว 

 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................................................................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 

การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

3.  มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

5.  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

6.มคีณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 

ส่วนที่  2  การััดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มกีารรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.  มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 
 

 

10.มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 
 

 

11.มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

 

12.  มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มกีารก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น   

14.  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   



17.  มกีารจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มกีารก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานอององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส (3 

เดือน) 
 

ค าชี้แัง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร ์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตัง้แต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตัง้แตส่ิ้นสุดการ

ด าเนนิงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรอืไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่  1 อ้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

............................................................................................................................ 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   

 (1)  ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 

 (3)  ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่4  (กรกฎาคม-กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป ี

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป ี

ยุทธศาสตร์ 

ปทีี่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ.......... รวม 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1…………….         

2……………..         

ฯลฯ         

รวม         

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ..................... 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการที่เสร็จ 

จ านวน

โครงการที่อยู่

ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการที่มี

การยกเลิก 

จ านวน

โครงการที่มี

การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านว

น 

ร้อยละ 

1…………….             

2……………..             



ฯลฯ             

รวม             
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี .................. 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

1…………….         

2……………..         

ฯลฯ         

รวม         

 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิั 

6.  โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ...................... 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง

ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

งบประมาณที่

ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

รวม - - - - - 

 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………...................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แัง :  แบบที่  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นตามยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก

สิน้สุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่  1  อ้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น............................................................................................................. 

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน................................................................................................................................ 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี........................ 

3.  ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป ี

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ

1….   

2.....   

ฯลฯ   

รวม   
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แบบที่  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(คิดเป็นรอ้ยละ) 

ประเด็น พอใัมาก

(10) 

พอใั(7) ไม่พอใั(4) 

1)  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/

กิจกรรม 

   

3)  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

   

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้

ประชาชนทราบ 

   

5)  มคีวามโปร่งในในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9)  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจาการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

157 

 ผลการด าเนนิงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ........................................................ 

1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง(คิดเป็นรอ้ยละ) 

 

ประเด็น พอใัมาก(10) พอใั(7) ไม่พอใั(4) 

1)  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    

2)  มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/

กิจกรรม 

   

3)  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

   

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้

ประชาชนทราบ 

   

5)  มคีวามโปร่งในในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9)  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจาการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย ผลการด าเนินงาน 



ก่อน

ด าเนินก

าร

(ั านวน) 

หลัง

ด าเนินก

าร

(ั านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

     

     



 

 

 


