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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ  
ทุกปี     

 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
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ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบง่ชี้การปฏิบัตงิาน  ๓๒ – ๔๒ 
              

ส่วนที่  ๔  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑   ๔๓ – ๕๐ 
     (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
            และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
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 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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    แบบที่ ๑ – ๓/๑  และแบบการติดตามและประเมินคณุภาพแผนพัฒนา 
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            และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
  
ส่วนที่  3  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan    26 –  27 
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บทน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว ้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนตา่งๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ



๒ 
 
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “กำรประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 



๓ 
 

 
 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนด
ไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเปน็การวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึง
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ 
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีที่เหน็ว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 



๔ 
 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอยา่งเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เปน็ไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

๓.  วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 



๕ 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิาร

ท้องถิ่น 

ด าเนนิการติดตามและ 
ประเมนิผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา 



๗ 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 2562) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี ้

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 
 



๘ 
 

 
(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวติ 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจดัระเบยีบชุมชนและกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้และเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณแีละภูมปิญัญำท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินสิ่งของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ อบต ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

 
 



๙ 
 

 
(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน  ดังน้ี  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถลุงเหล็ก  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มเติม   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปจัจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที ่๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี ้

รำยไตรมำส 
   (๑)  ไตรมาสที ่ ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที ่ ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
   (๓)  ไตรมาสที ่ ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที ่ ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔)  เครื่องมอื  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธ ี อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๑ 
 

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรตดิตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต ดังนี ้  

๗.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอืน่ๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถลุงเหล็กในแต่ละยุทธศาสตร ์

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถลุงเหล็ก (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๗.๓  กำรตดิตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/


๑๒ 
 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบตัิ เปน็ต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบตัิแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

๑)  นางมาลี เอี่ยมสะอาด  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ประธานกรรมการ 
๒)  นายพานรอง อินทร์แก้ว  สมาชิกสภา อบต            กรรมการ 
๓)  นายนาริด  ตะถะ สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ    
4)  ด.ต.สมเดช  ไกรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
5)  นางสมบุญ  เขียววิลัย   ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑  กรรมการ 

๘.  ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล  
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
 
 



๑๓ 
 

6)  นางทิพย์อุษา  พิมพ์ทองงาม  ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๖  กรรมการ 
 7)  นายประวทิย์  ดวงจิตร  ผอ.รร.บ้านถลุงเหล็ก  กรรมการ 
 8)  นางกัลยา  เรืองซ้อน   ผอ.รพ.สต.ถลุงเหล็ก  กรรมการ 

9). จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์  ภูมิพลับ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐) นายวัชระ  เหมือนเผ่า  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
๑๑) นางสาวกัลยา  ไทยยินด ี  รองปลัด อบต.       เลขานุการกรรมการ 

 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบติดตำม
และประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น)  และกำรติดตำมและ
ประเมินคุณภำพแผนพัฒนำโดยมีรำยละเอียดในกำรติดตำมและประเมินผล  ดังนี ้

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



๑๕ 
 
 
แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถลุงเหล็ก................................................................. 

ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนนิกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนนิกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  กำรจัดท ำแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลกัการพัฒนาองค์การบริหารสว่น
ต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลกัการพัฒนาองค์การบริหารสว่น
ต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจดัท าบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์   

 
 



๑๖ 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำ  
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖1 – กันยายน  ๒๕๖2 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลถลุงเหลก็ 
๑.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  12  เดือน (เดือนตุลำคม  ๒๕๖1 – กันยำยน  ๒๕๖2) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลกำรตดิตำมผลด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
2.1  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิน่  
 

ยุทธศำสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

15 3,325,000 14 1,775,000 12 1,755,000 12 1,755,000 13 2,075,000 

2. การพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ด้านส่ิงแวดล้อม 

7 635,000 13 380,000 13 380,000 13 380,000 13 333,000 

3.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 

31 14,330,000 21 8,630,000 35 13,930,000 34 11,730,000 27 17,050,000 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

70 10,906,000 70 10,776,700 69 11,286,000 69 34,830,000  
 

69 

 
 

11,286,000 
5.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

9 280,000 8 80,000 9 160,000 8 80,000 8 80,000 

6. ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายรัฐบาล 

5 130,000 7 530,000 7 200,000 7 190,000 6 150,000 

รวม 137 29,606,000 133 22,171,700 145 27,711,000 143 48,385,000 136 33,971,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
2.2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ท่ีแล้วเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรท่ี
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรท่ี
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรท่ีมี
กำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรท่ีมี
กำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ท้ังหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

6 42.86 -  - 8 57.14 - - - - 14 100 

2. การพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ด้านส่ิงแวดล้อม 

3 23.08 -  - 10 76.92 - - - - 13 100 

3.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 

5 23.81 2 9.52 14 66.67 - - - - 21 100 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

31 44.29 -  - 39 55.71 - - - - 70 100 

5.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4 50.00 -  - 4 50.00 - - - - 8 100 

6. ตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายรัฐบาล 

4 57.14 -  - 3 42.86 - - - - 7 100 

รวม 53 39.8 2 9.52 80 60.15 - - - - 133 100 
 
2.3 กำรเบิกจำ่ยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
1. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

113,555.00 ๐.๖๕ - - 1,210,000.00 6.89 

2. การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านสิ่งแวดล้อม 

20000 ๐.๑๑ - - 175,000.00 1.00 

3.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 

๓๗๓,๑๐๐.๐๐ ๒.๑๓ - - 5,439,000.00 30.99 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 7,169,836.02 ๔๐.๘๕ - - 10,277,670.00 58.56 
5.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

0 ๐.๐๐ - - 120,000.00 0.68 

6. ตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายรัฐบาล 

89,433.10 ๐.๕๑ - - 330,000.00 1.88 

รวม 7,765,924.12 ๔๔.๒๕ - - 17,551,670.00  

 



๑๘ 
 
ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ไดร้บัเงินอดุหนุนเฉพำะกิจ 

3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  พ.ศ. 2562 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

 - - ๔,950,5๐๐.- 4,508,400.- 

๒. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดกิาร
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทพุพลภาพ  

 - - ๑,151,2๐๐.- 1,036,000.- 

3. โครงการสนับสนุนผู้ป่วยเอดส์  - - 45,500.- 45,5๐๐.- 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดอุุปกรณ์)  - - 102,000.- 102,000.- 
4.อุดหนุนอาหารเสริม (นม)    457,980 399,276.66 
5.อุดหนุนอาหารกลางวัน    611,280 535,949.92 
6. ค่าตอบแทนครู ศพด.    498,080 497,120 

 
 
ส่วนที ่ 4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี  
2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ดังนี ้

1.  ชื่อโครงการที่ได้ต้ังงบประมาณไว้กับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันท าให้
เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  จ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้การบรรลุผล
ตามแผนพัฒนามีน้อย 

3.  ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาไม่มี
บุคลากรที่มีความช านาญทางการเงินจึงต้องขอความร่วมมือไปยังกองคลัง 

4.  ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการด าเนินงานน้อยท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้า   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข 
1.  การตั้งช่ือโครงการในการตั้งงบประมาณควรเป็นช่ือโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา 
3.  ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม

ประชาคมจัดท าแผนพัฒนามากขึ้นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจ าเป็นตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  

4.  การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรเพิ่มบุคคลที่มีความรูท้าง
การเงินการคลัง   

5.  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็กควรเน้นการพัฒนาและให้ความส าคัญกับเด็ก  เยาวชนผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ  และผูด้้อยโอกาสเพิ่มขึ้น 
 6.  การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มคีวามเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น 
 7.  ควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเก็บ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ 
               กำรพัฒนำ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  2562 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลถลุงเหลก็ 
๑.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลำคม  ๒๕61 – กันยำยน  2562) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ไดป้ฏิบตัิ 
1. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 6 
2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 13 3 
3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 21 7 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 70 31 
5.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 4 
6. ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายรัฐบาล 7 

4 

รวม 133 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำน 
ค าชี้แจง  :  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
ในภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  

ส่วนที่ ๑    ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  จ ำนวน  80  คน  สรุปได้ดังนี้ 

๑.  เพศ 
เพศ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ 
ชาย 35 43.75 
หญิง 45 56.25 
รวม 80    ๑๐๐ 

๒.  อำยุ 
 

ช่วงอำย ุ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐  ป ี ๕ ๖.๒๕ 
๒๐ – ๓๐  ปี ๑๒ ๑๕.๐๐ 
๓๑ – ๔๐  ปี ๑๗ ๒๑.๒๕ 
๔๑ – ๕๐  ปี ๑๙ ๒๓.๗๕ 
๕๑ – ๖๐  ปี ๑๖ ๒๐.๐๐ 
มากกว่า ๖๐ ป ี ๑๑ ๑๓.๗๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
๓.  ระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศกึษำ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษา ๒๗ ๓๓.๗๕ 
มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า ๒๙ ๓๖.๒๕ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๖ ๗.๕๐ 
ปริญญาตร ี ๑๕ ๑๘.๗๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒ ๒.๕๐ 
ระดับอื่น ๆ ๑ ๑.๒๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

๔.  อำชีพหลัก 
อำชีพหลัก จ ำนวน คดิเป็นร้อยละ 

รับราชการ ๖ ๗.๕๐ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑๒ ๑๕.๐๐ 
ค้าขาย/ธรุกิจส่วนตัว ๑๓ ๑๖.๒๕ 
รับจ้าง ๑๗ ๒๑.๒๕ 
นักเรียน/นกัศึกษา ๑๐ ๑๒.๕๐ 
เกษตรกร ๒๐ ๒๕.๐๐ 
อาชีพอื่น ๆ ๒ ๒.๕๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐.๐๐ 



๒๒ 
 
 
 ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถลุงเหล็ก (ภำพรวม) 
 

ประเดน็ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๘  % ๗๕  % ๗  % 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒๖ % 6๘  % ๖  % 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม ๓๔  % ๕๒  % ๑๔  % 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน

รับทราบ 
๒๑  % ๗๓  % ๖  % 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๖  % ๕๗  % ๗  % 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๒  % ๖๔  % ๑4  % 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
๑๕  % ๗๕  % ๑๐  % 

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3๐  % 64  % ๖  % 
9) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๓  % ๕๒  % ๕  % 

ภำพรวม ๒๗  % ๖๕  % ๘  % 
 

 
 
 
5. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยทุธศำสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่  1   กำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๕ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๗ 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๑ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๑๔ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๖ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๐ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน ๗.๔๒ 
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๖ 

ภำพรวม 7.50 
 
 
 
 



๒๓ 
 
ยุทธศำสตรท์ี่  2  กำรพฒันำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนสิ่งแวดล้อม 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๐ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๒ 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๑ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๔๖ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๒ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๑๘ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน ๘.๒๙ 
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๑ 

ภำพรวม ๗.44 
 
 
 
 
ยุทธศำสตรท์ี่  3   กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน สำธำรณปูโภค 

1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๒ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๓ 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๕ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๓๘ 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๓ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๗๗ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน ๗.๘๔ 
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๒ 

ภำพรวม ๗.๖๓ 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
ยุทธศำสตรท์ี่ 4  กำรพฒันำคุณภำพชีวติ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๒ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๙ 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๒ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๖๕ 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๗ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๒ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน ๘.๒๙ 
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๗ 

ภำพรวม ๗.๗๑ 
 
 
 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๕ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๘ 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๑ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๓๙ 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๒ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๒๘ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน ๗.๗๓ 
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๑ 

ภำพรวม ๗.๕๓ 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
ยุทธศำสตรท์ี่ 6  ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยรฐับำล 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ 
คะแนนควำมพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๗ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๑ 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๔ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๖๙ 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๗ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๒๕ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน ๗.๕๑ 
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๙ 

ภำพรวม ๗.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
ปงีบประมำณ 2562 จ ำนวนโครงกำรจำกแผนพัฒนำท้องถิน่ ทั้งหมดมีจ ำนวน  133  โครงกำร   
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถลุงเหลก็ สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำร  จ ำนวน 55  โครงกำร   
คิดเปน็ร้อยละ  41.35  ปีงบประมำณ 2562  

    * สรุปปัญหำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และแนวทำงแก้ไขดังนี้ 

1. ปัญหำ 
              “การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

          2. สภำพปัญหำ 
              - จ านวนแผนงาน / โครงการ   จ านวน  งบประมาณ  ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติขององค์การบริหาร ส่วนต าบลถลุงเหล็ก ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ส่งผลกระทบ
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัด ท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุง
เหล็ก  

          3. สำเหตุของปัญหำ (เรียงตำมล ำดับ) 
              3.1 ผู้น ำชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และขาดความเข้าใจด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา เพื่อเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึง
ท าให้จ านวนโครงการ/จ านวนงบประมาณ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก แต่จ านวนงบประมาณในการ
จัดตั้งงบประมาณมีจ านวนจ ากัด  จึงท าให้การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็กในแต่ละ
ปี  ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                3.2 งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถลุงเหล็กมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก  ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้  เพราะรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่  เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาล 
                 -  ควรเลือกแก้ไขที่สาเหตุที่ 1  เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาที่สามารถหาทางแก้ไขได้ 

            4. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำ 
                 - เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 

             5. แนวทำง/มำตรกำร ในกำรแก้ไขปัญหำ 
                5.1 ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ แก่ ผู้น ำชุมชน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ให้มีความเข้าใจ   เกี่ยวกับข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                5.2 สร้ำงควำมเข้ำใจ แก่ ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผน ให้ความส าคัญในการจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา ในการเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (เกินศักยภาพ) 
 



๒๗ 
 
                5.3 กำรประชำคมท้องถิ่นระดับต ำบล โดยก าหนดให้มีสาระส าคัญเพื่อพิจารณาแผนงาน/ โครงการฯ 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต าบลถลุงเหล็ก 
เห็นสมควรน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีความเป็นไปได้ในความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
                5.4 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนร่วมประชำ คมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ของต าบลถลุงเหล็ก เพื่อให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือชี้แจงเกี่ยวกับความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
                5.5 ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนทรำบถึงเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำร
ส่วนถลุงเหล็ก , ความส าคัญในการจัดท าแผน , การเสนอแผนงานโครงการของแต่ละส่วน (กอง) โดยเน้นการจัด
ความส าคัญเร่งด่วน  ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ  เหมาะสมกับงบประมาณด้านสถานะทางการเงินและการ
คลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านงาน
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 
แบบที่ 3/2 แบบประเมนิควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

ค ำชีแ้จง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 

(7) อื่น ๆ............................................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพยีงใด 
 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน

ทราบ 
   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมนิควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
ส่วนยุทธศำสตร์  1  กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองทีด่ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศกึษา  (6)  เกษตรกร 

(7) อื่น ๆ............................................................................ 
 
ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของท่านเท่าใด 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
ส่วนยุทธศำสตร์  2  กำรพฒันำระบบกำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา่ (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศกึษา  (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ............................................................................ 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของท่านเท่าใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
9) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
ส่วนยุทธศำสตร์  3  กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน สำธำรณปูโภค 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากวา่  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศกึษา  (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ............................................................................ 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของท่านเท่าใด 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
ส่วนยุทธศำสตร์  4  กำรพฒันำคณุภำพชีวิต 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศกึษา  (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ............................................................................ 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของท่านเท่าใด 

 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) 5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 
ส่วนยุทธศำสตร์  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศกึษา  (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ............................................................................ 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของท่านเท่าใด 

 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 
ส่วนยุทธศำสตร์  6  ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยรัฐบำล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2.  อายุ (1) ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 – 30  (3)  31 – 40  ปี 
 (4) 41 – 50  ปี (5)  51 – 60  ปี (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
 (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศกึษา  (6)  เกษตรกร 
 (7)  อื่น ๆ............................................................................ 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของท่านเท่าใด 

 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์จากที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 


