
      
 

 

 

 
 

  

เคร่ืองมือ   

ในการกาํกบัติดตามการจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร ์

(รอบเดือนเมษายน 2561) 

ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบกาํกบัติดตามการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์องเทศบาลตาํบลบางกระบอื 

 

     คาํช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยจะทาํการ  

                  ประเมนิและรายงานทุกๆครัง้  หลงัจากทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชย้ทุธศาสตร ์

 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดาํเนินการ 

ไม่มี 

การดาํเนินการ 

ส่วนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไป   

1. วสิยัทศัน์    

2. พนัธกจิ   

3. เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็พนัธกจิ   

4. ตวัชีว้ดัระดบัเป้าประสงค ์(ตวัชีว้ดัรวม)   

5. จุดมุง่หมายในการพฒันา (แนวทางการพฒันา)   

6. ตวัชีว้ดัระดบัแนวทางการพฒันา   

7. ผลผลติ/โครงการ    

ส่วนท่ี  2  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   

8. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

9. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันา  

ทอ้งถิน่ 

  

10. มกีารจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   

11. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

12. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

13. มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณารา่ง

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

  

ส่วนท่ี  3  การจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน   

14. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของทอ้งถิน่มาจดัทาํฐานขอ้มลู   

15. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัทาํแผน   

16. มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT)  เพือ่ประเมนิ

สถานภาพการพฒันาทอ้งถิน่ 

  

17. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง

กบั ศกัยภาพของทอ้งถิน่                  

  



18. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

  

19. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   

20. มกีารกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่   

21. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

22. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั   

23. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

24. มกีารจดัทาํบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์   



 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเหน็/เสนอแนะอ่ืนๆ
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เคร่ืองมือ 

ในการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน 

(รอบเดือนเมษายน 2561) 

ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

คาํช้ีแจง : แบบท่ี  2  เป็นแบบตดิตามตนเอง  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตดิตามผลการดาํเนินงานตาม

ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ภายใตแ้ผนพฒันา  3  ปี  โดยมกีําหนดระยะเวลาในการ

ตดิตามและรายงานผลการดาํเนินทุก ๆ 6 เดอืน โดยแบ่งเป็น 2 ครัง้ ครัง้แรกภายในเดอืนเมษายน และครัง้

ที ่2 ภายในเดอืนตุลาคม 

 

1. จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตร ์
ตามแผนพฒันาส่ี

ปี 

ท่ีได้รบัอนุมติั

งบประมาณ 
ท่ีดาํเนินการแล้ว 

ท่ียงัไม่

ดาํเนินการ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นสาธารณสขุ   

การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

การศกึษา ศาสนา ศลิปะ 

การกฬีา วฒันธรรม 

ประเพณ ีภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

    

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

    



๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

และการสง่เสรมิ

เกษตรกรรม การลงทุน 

พาณชิยกรรมและการ

ทอ่งเทีย่ว   

    

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

    

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

    

รวมทัง้ส้ิน     

 

 

 

 

 

 

2. ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

 

ยทุธศาสตร ์

จาํนวน

โครงการ 

ท่ีเสรจ็ 

จาํนวน

โครงการ 

ท่ีอยู่ใน

ระหว่าง 

ดาํเนินการ 

จาํนวน

โครงการ 

ท่ียงัไม่ได้ 

ดาํเนินการ 

จาํนวนโครง 

การ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จาํนวน

โครงการ 

ท่ีมีการ

เพ่ิมเติม 

จาํนวน

โครงการ 

ทงัหมด 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา    

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา    

ดา้นสาธารณสขุ การสง่เสรมิ

คุณภาพชวีติ การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ี ภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

            

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา     

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

            



๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

และการสง่เสรมิเกษตรกรรม   

การลงทุน พาณชิยกรรม    

และการทอ่งเทีย่ว  

            

๕.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

            

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง

และสงัคมทีด่ ี

            

รวมทัง้สิน้             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

 

ยทุธศาสตร ์

งบปกติ งบประมาณท่ีเบิกเงิน คงเหลือ 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อย

ละ 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
      

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นสาธารณสขุ การ

สง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

การศกึษา ศาสนา ศลิปะ 

การกฬีา วฒันธรรม 

ประเพณ ี

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

      



๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

      

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

และการสง่เสรเิกษตรกรรม       

การลงทุน พาณชิยกรรม      

และการทอ่งเทีย่ว 

      

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ            

และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

      

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

      

รวมทัง้สิน       

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน
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แบบประเมินความพึงพอใจ            

ของประชาชนท่ีมีต่อผลการดาํเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ของเทศบาลตาํบลบางกระบอืในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในภาพรวม  

ตามยทุธศาสตรแ์ละประเดน็การพฒันา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไป 

   

คาํอธิบาย :  ใหผู้ท้าํแบบประเมนิทาํเครือ่งหมาย ()     
 

1.  เพศ    (   )  ชาย     (   )  หญงิ 

 

2.  อายุ   (   )  ตํ่ากวา่  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี   

   (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  

 

3.  การศกึษา (   )  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา/ประถมศกึษา  (   )  มธัยมศกึษา/ปวช./ปวส./เทยีบเทา่   

   (   )  ปรญิญาตร ี             (   )  สงูกวา่ปรญิญาตร ี  

     

4.  อาชพี (   )  รบัราชการ     (   )  เอกชน/รฐัวสิาหกจิ/คา้ขาย 

  (   )  รบัจา้ง/เกษตรกร    (   )  นกัเรยีน/นกัศกึษา  

           (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

 

ส่วนท่ี  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดาํเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาํบลบางกระบอื     

              ในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในภาพรวม  

    ตามยทุธศาสตรแ์ละประเดน็การพฒันา 

 

คาํอธิบาย  :  1.  มทีัง้หมด  6  ยทุธศาสตร ์ ในแต่ละยทุธศาสตรม์ ี 9  ขอ้ (ประเดน็การพฒันา) 

         2.  แต่ละขอ้ม ี 10  คะแนน           

           3.  ใหผู้ท้ีท่าํแบบประเมนิใสค่ะแนนในแต่ละขอ้ไดต้ัง้แต่  0 – 10  คะแนน 

 
 

 

 

 



/๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา... 

 

 

-2- 

 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

ประเดน็การพฒันา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

2.  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

3.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

4.  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ

สาธารณะ 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

5.  มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

6.  มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

8.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

9.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะ การกฬีา วฒันธรรม  

   ประเพณ ีภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
 

ประเดน็การพฒันา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

2.  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

3.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

4.  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ

สาธารณะ 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

5.  มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

6.  มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

8.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ เตม็ 10 คะแนน   ให ้  



ประชาชน 

9.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

/๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา... 
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๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

 

ประเดน็การพฒันา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

2.  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

3.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

4.  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ

สาธารณะ 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

5.  มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

6.  มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

8.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

9.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการสง่เสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว 

 

ประเดน็การพฒันา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

2.  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

3.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

4.  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ

สาธารณะ 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

5.  มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

6.  มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด เตม็ 10 คะแนน   ให ้  



7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

8.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

9.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 

/๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา… 
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๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

 

ประเดน็การพฒันา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

2.  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

3.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

4.  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ

สาธารณะ 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

5.  มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

6.  มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

8.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

9.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

 

ประเดน็การพฒันา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

2.  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

3.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

4.  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ เตม็ 10 คะแนน   ให ้  



สาธารณะ 

5.  มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

6.  มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

8.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

9.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม เตม็ 10 คะแนน   ให ้  

รวมคะแนน  รวม 90 คะแนน  ได้    

 

 

 

 

 

สรปุความเหน็จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลตาํบลบางกระบอื  
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