
ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
5.1กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิีีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสรจจแล้วรายงานผลและเสนอ
ความเหจนซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนีันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน              

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเรจจของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนา ที่สอดคล้องกับพันีกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเรจจตามกรอบการประเมินผลระดับใด   
                    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
                    ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิีีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิีีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1. ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทีศาสตร์ แผน และกลยุที์ที่ก าหนด 
2. ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3. ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล(Monitoring)  
4. ประสิทีิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันี์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทีิภาพ (Efficiency Evaluation) 
5. ประสิทีิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
6. ผลลัพี์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิต   ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด 

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีกจได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความส าเรจจหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิีีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนา     ตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้  
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1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทีิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทีิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิีีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล  ได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิีีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเหจนซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเหจนหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้  
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิีีในการติดตามและประเมินผล วิีีการในการติดตามและประเมินผลยุทีศาสตร์ ซึ่งจะต้อง
ก าหนดวิีีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 

5.2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิีีในการติดตามและประเมินผล
ยุทีศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 (1) ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทีศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ 

 (2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทีศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากยุทีศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด 
ความรู้แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
หรือการหาผลสัมฤทีิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 

 (3) กรรมวิีี อันได้แก่ วิีีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทีศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ 
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการ
ก าหนดวิีีการเช่นนี้ต้องมีการเกจบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

 ระเบียบวิีีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิีีการโดยรวม บอกว่าเป็นการ
ติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของ
ยุทีศาสตร์ คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 

 5.2.2 วิีีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) 

ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถ
ตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทีิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือ 

 - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเดจน 
 - อีิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทีศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
 การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ

รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทีศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริง การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทีศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องก าหนดประเดจนปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเกจบ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การสรุปผล 

 (2) วิีีการเกจบรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทีศาสตร์ การเกจบข้อมูลจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเทจจจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเดจนปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเกจบรวบรวมข้อมูลถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่ อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและสรุปผล วิีีการเกจบรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ 
(survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามีรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิีีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
5.3เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  

เป็นการแสดงถึงวิีีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง ใช้
แ บ บ ร า ย ง า น  ( ต า ม ภ า ค ผ น ว ก )  
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ค าชี้แจง:  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทีศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทีศาสตร์การ
พัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทีศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทีศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทีศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทีศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทีศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทีศาสตร์หรือไม่   

การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสรจจและประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 

แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม–ีันวาคมหรือไตรมาส
ที ่1 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ีันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . รวม 
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.          
3.          
ฯลฯ....         

รวม         
 
เกณฑ์ในการพิจารณา :พิจารณาว่าแผนยุทีศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ

ยุทีศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทีศาสตร์ใด
ยุทีศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับยุทีศาสตร์ใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1……  ปีท่ี  2……  ปีท่ี  3…..  รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
2.         
3.         
ฯลฯ....         

รวม         
เกณฑ์ในการพิจารณา :พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับ

ยุทีศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์
จังหวัดมาก กจแสดงให้เหจนว่า แผนยุทีศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทีศาสตร์ที่ดี 

 
5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์ในการพิจารณา :1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่

เสรจจเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เหจนถึงความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสรจจแล้วมากเท่าใด กจจะแสดงให้เหจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีประสิทีิภาพในการด าเนินงาน 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        
รวม       

  

เกณฑ์ในการพิจารณา :น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่
แสดงให้เหจนถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินงานตามแผนนั้น  

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 
เกณฑ์ในการพิจารณา :พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจ

นั้นเป็นอย่างไร 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ค าชี้แจง: แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านในดง ตามยุทีศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................................................................  

ส่วนที่ 2ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี............................... 
3. ยุทีศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
เกณฑ์ในการพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 
ส่วนที่ ๓ผลการด าเนินงาน 
๔.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx   
2)  มีการประชาสัมพันี์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx   
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหจนในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

xxx   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
ภาพรวม xxxx   

 

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลาง และพอใจ
มากน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทีศาสตร์ 
ยุทีศาสตร์ที่ ๑ ............................................ (ตามยุทีศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเดจน 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันี์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหจนในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทีศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเรจจ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานในยุทีศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเรจจปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง ๑๐ 
แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทีศาสตร์ของ อปท. ในยุทีศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเรจจมากท่ีสุด 
๒)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเรจวขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     
เกณฑ์ในการพิจารณา :เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย  

(1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่า 
หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดง
ว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือ
ลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 

(2) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดลดลง แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี เช่น จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนอาชญากรรม เกณฑ์ในการพิจารณาจะ
พิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดลดลงหรือไม่ ถ้า
ลดแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่า
เดิม หรือเพ่ิมข้ึน แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านในดงในภาพรวม และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คนะเ (   )  31- 41 ปี....คน 
  (   )  41 – 50 ปี.......คน (   )  51 – 60 ปี.......คน (   )  มากกว่า60ปี 3. การศึกษา (   )  
ประถมศึกษา.......คน (   )  มัียมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง.......คน 
  (   )  ค้าขายีุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
5. ท ่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันี์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหจนในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

xxx   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   
เกณฑ์ในการพิจารณา :ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  
 
 
 
 
 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงในภาพรวม 

 



11 

 
 
 
ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31- 41 ปี....คน 
  (   )  41 – 50 ปี.......คน (   )  51 – 60 ปี.......คน (   )  มากกว่า60ปี 3. การศึกษา (   )  
ประถมศึกษา.......คน (   )  มัียมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง.......คน 
  (   )  ค้าขายีุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงในการ
พัฒนา ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) โดยให้คะแนนเตจม 10 
คะแนน  ท่านจะให้คะแนน อปท.ของท่านเท่าใดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(คิดเป็นร้อยละ) 

 

ประเดจน 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันี์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหจนในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา :เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเดจนการประเมิน 
 
 
 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทีศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทีศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 พันีกิจ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดจนพันีกิจ (5) 
3.7 ตัวชีว้ัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
3.9 ตัวชีว้ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ นข้ อมู ล
ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการ
ปกครอง ประชากร การศึกษา สาีารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ทรัพยากรีรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคมกลุ่ม
ีุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

10 
(2) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูลโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(3) จุดยืนทางยุทีศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

(4) การส ารวจและจัดเกจบข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิีีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(2)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทีศาสตร์จังหวัด ยุทีศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

25 
3 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5  

 (3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาีารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนีรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

4  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

4  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ีรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

4  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

4  
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SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-
Strength (จุดแขจง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

 (7) สรุปประเดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิีีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

  

3. ยุทีศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   
3.1 ยุทีศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดจนปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

3.2 ยุทีศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทีศาสตร์จังหวัด 

  

 
 

 


