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ส่วนที่ 1 



บทนำ 
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6       พ.ศ.

2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ.๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จ
ของแผนได้ด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น    ได้ก็ไม่สามารถที่
จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือ
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื ่องมือที ่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     มา 
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน       ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบก 
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รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว        (part-
time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี ่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล”  นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ



เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่    อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ 
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3  ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสาม
ของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

1.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน     

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง     
ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ             ของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด       แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคม



ท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะ
ภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมิน
ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที ่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
พื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และทีส่ำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติ ม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  

และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้

เงินอุดหนุน 
๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 



กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ     
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั ่นร อโอกาสที่จะ
ดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ ้น  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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๙)เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561   
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน     ทำ

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5 )ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 



ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึง่ได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  ได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์ตรุ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื ่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     ๒๕
60 เรื่อง  แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล ้อง ( relevance) ความพอเพ ียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์
และผลผลิต (outcome and output)  การประเม ินผลกระทบการประเม ินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



 การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และ
เป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้ใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด            มี
แหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่       ดีขึ้น มี
ที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  

อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม   
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ         ที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม

อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความ
เป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 



 ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกร ณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      มี

ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  
สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

-9- 
๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ซึ ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั ้งระบบเปิดมากกว่ าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น

การตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด      ใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 



๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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5.ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       ซึ่ง
ต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        มี
องคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    โพธิ์
ตรุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (2) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
 (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 

 5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  

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


  ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา 6 เดือน 
(1) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  
(2) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(3) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
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(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

6.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่ องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ

สำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   

 
 

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

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตัิให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
นำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุงในส่วน
ใดบ้าง       

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการ
ต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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8.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

1. นายเผชิญ  คำสอน              ประธานสภา อบต.โพธิ์ตรุ ประธานกรรมการ 

2. นายสัญญา  จุลกันย์             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 กรรมการ 

3. นายอุเทน  พลอยกระจ่าง       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 กรรมการ 

4. นางนิสา  อเนกศิลป์              ตัวแทนประชาคม  กรรมการ 

5. นายสำเริง  มาดี                   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 

6. ผอ.รพ.สต.ตำบลโพธิ์ตรุ          ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

7. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตร  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 

8. นายเพ็ญพิสุทธิ์  เหล็กไหล       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

9. นางสาวอรวรรณ  แสงเสวก      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

10. นายบุญสม  จันทร์อู่ทอง          ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 

11. นางเดือนจันทร์  สั่งสอนอาตม์   ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ/เลขานุการ 

12. นายพงศธร  มูลมณี               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นคณะทำงาน 
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ส่วนที่ 2 



วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.วิสัยทัศน์ (vision) 
 “ตำบลน่าอยู่ เกษตรกรเฟ่ืองฟู เรียนรู้ไม่จำกัด ประชาราษฎร์มีสุข” 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน พานิชยกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
3.เป้าประสงค์ 
 1. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภายได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สืบสานศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
 3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4. การจัดระเบียบด้านสวัสดิการสังคมมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 6. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และความ
ร่วมมือทุกภาพส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.กลยุทธ์ 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลโพธิ์ตรุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา
ตำบลโพธิ์ตรุในอนาคตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดดังนั้นจึงได้กำหนด
กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้ประชาชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี      และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การบริหารจัดการที่ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
โดยให้ความสำคัญกับหารพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ภายในชุมชนอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้ายฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ชองชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จึงได้กำหนดจุดยืนท่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Positioning) ไว้ 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน พานิชยกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            

และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  

6.ตัวชี้วัด 
 1.โครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 2.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านคุณชีวิตทุกๆ ด้าน 
 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดระเบียบชุมขนให้น่าอยู่ 
 4.มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การพาณิชย์  และการกระจายรายได้ของประชาชน 
 5.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
ของชุมชน พัฒนาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
 
 6.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.จัดอบรมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นท่ีดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.การบริหารงานของตำบลยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการงานของตำบลได้และ
เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
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7.ค่าเป้าหมาย 
  1.ตำบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
 2.ประชาชนในเขตตำบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการการส่งเสริมอาชีพ การใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีตำบลได้มีเป้าหมายของโครงการ   



 3.ประชาชนในตำบลโพธิ์ตรุดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 
 4.จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับตำบลเพ่ือขอรับสิทธิ
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์  
 5.จำนวนครัวเรือนในตำบลโพธิ์ตรุสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ครัวเรือน 
ต่อปี 
 6.ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
 7.ปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ลดลง 
8.แผนงาน 
 ๑ แผนงานบริหารงานงานทั่วไป  
 ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 ๓ แผนงานการศึกษา  
 ๔ แผนงานสาธารณสุข  
 ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 6 แผนงานเคหะและชุมชน  
 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 10 แผนงานการเกษตร  
 11 แผนงานการพาณิชย์  
 12 แผนงานงบกลาง 
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9.ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
                

 
 
 

   
 

  

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
 

6 ยุทธศาสตร์  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 กลยุทธ์ 8 เป้าประสงค์ 

5 จุดยืนยุทธศาสตร์ 

8 ตัวชี้วัด 

7 ค่าเป้าหมาย 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  
อำเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  

 
 
 
 

SWOT  Analysis 

 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว โดย
ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคร าะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
และมีคำสั่งแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
 ๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง 
 ๔. ผู้บริหารใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
 ๕. บุคลากรมีวิธีการในการทำงานเป็นทีม 
 ๖. มีโครงสร้างที่กำหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
สนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็น 
 ๗. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง 
 ๘. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 ๙. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ 
 ๑๐. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ท่ีได้รับ 
 ๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง 
 ๓. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน 
 ๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย 
 ๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๖. อบต.โพธิ์ตรุ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ 
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2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ   บูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity) 
 ๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
 ๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ตรุ เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 ๓. มีพื้นท่ีส่วนใหญ่ทำการเกษตร 

อุปสรรค (Threat) 
 ๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ 
 ๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต  
 ๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า        ทำ
ให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่กำหนด 
 ๕. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและครอบครัว 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ

สำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม       (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 
 
 
 

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


-22- 
 

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System (PPMS))  
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับ

ตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะนำไปสู่
การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบ
ความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
1.กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
2.กำหนดเกณฑ์การประเมิน 
๓.ดำเนินการประเมิน 
๔.สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

 

การจัดทำ/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  

จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บา้น 
/ระดับตำบล 

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
เพ่ือจัดทำ  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
พิจารณา  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เสนอ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชดำริ พระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 

เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แจ้ง 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  

อำเภอ จังหวัด ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการดำเนินงานประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
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แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ 
ครั้ง หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

11.มีการกำหนดเป้าประสงค์   

12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   

13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   

15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   

16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
 เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 
2.รายงานผลการดำเนินงาน 
    ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แหล่งน้ำ  และการบริการสาธารณะ 

1 2.63 - - 57 39.05 65 44.52 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1 2.95 - - 13 8.91 18 12.33 

3.การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
การลงทุน พาณิชยกรรม 

6 4.11 - - 29 19.87 35 23.98 

4.การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 0.68 - - 2 1.37 3 2.06 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3 2.05 - - 6 4.11 9 6.16 

6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 3 2.05 - - 13 8.90 16 10.96 

รวม 15 14.53 - - 120 82.21 146 100 
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4.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เงินอุดหนุน รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ  และการบริการสาธารณะ 485,000 - 485,000 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 120,000 - 120,000 

3.การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต การลงทุน พาณิชยกรรม 208,000 - 208,000 

4.การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

20,000 - 20,000 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 55,000 - 55,000 

6.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 1,850,600 - 1,850,600 

รวม 2,738,600 - 2,738,600 

 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 
2.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
3.ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย (50 คน)  (  ) หญิง  ( 50 คน) 
2. อายุ   (  ) ต่ำกว่า 20 ปี (16 คน) (  ) 20-30 ปี (16 คน) (  ) 31-40 ปี  (16 คน) 

(  ) 41-50 ปี  (20 คน)  (  ) 51-60 ปี (16 คน) (  ) มากกว่า 60 ปี  (16 คน) 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา (20 คน) (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (28 คน)  

(  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (36 คน)  
(  ) ปริญญาตรี (16 คน)  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 

4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ ( 2 คน)  (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว (26 คน) 
(  ) รับจ้าง (16 คน)  (  ) นักเรียน นักศึกษา (16 คน) (  ) เกษตรกร (40 คน) 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 32.14% 67.86% 0% 

7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

32.14% 67.86% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.57% 71.43% 0% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุของ
ท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.43 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.54 

รวม 7.46 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.68 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

รวม 7.61 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.71 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.64 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.57 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.61 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.61 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.71 

รวม 7.62 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ำกว่า 20 ปี  ( √ ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ป ี

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 17.39% 82.61% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 13.04% 86.96% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 21.74% 78.26% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 17.39% 82.61% 0% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 17.39% 82.61% 0% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 17.39% 82.61% 0% 

7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

13.04% 86.96% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.74% 78.26% 0% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 13.04% 86.96% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุของ
ท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.96 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.87 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.87 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.83 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.61 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.70 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.22 

รวม 7.88 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.26 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.04 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.22 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.17 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.26 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 6.96 

รวม 7.11 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.48 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.52 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.57 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.57 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.30 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.48 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.78 

รวม 7.52 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.74 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.57 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.48 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.48 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.48 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.61 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.96 

รวม 7.61 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ำกว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    ( √ ) 31-40 ป ี

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 24.24% 75.76% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 24.24% 75.76% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 15.15% 84.85% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 12.12% 87.88% 0% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 27.27% 72.73% 0% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 18.18% 81.82% 0% 

7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

27.27% 72.73% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 30.30% 69.70% 0% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 24.24% 75.76% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุของ
ท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.42 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.09 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.36 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.82 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.06 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.36 

รวม 8.14 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.21 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.03 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.82 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.91 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.64 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.82 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.09 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.94 

รวม 7.93 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.09 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.97 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.64 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.67 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.88 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.18 

รวม 7.96 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.06 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.70 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.67 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.94 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.76 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.73 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.67 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.97 

รวม 7.81 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ำกว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ป ี

( √ ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 27.90% 72.10% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 30.23% 69.77% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 32.56% 67.44% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25.58% 74.42% 0% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 32.56% 67.44% 0% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 25.58% 74.42% 0% 

7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

32.56% 67.44% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 34.88% 65.12% 0% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 34.88% 65.12% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุของ
ท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.58 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.42 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.23 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.28 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.02 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.19 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.33 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.33 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.42 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.44 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.33 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.30 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.05 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.16 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.28 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.37 

รวม 8.29 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.28 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.23 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.19 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.12 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.26 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.28 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.30 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 

รวม 8.24 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.42 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.42 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.35 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.12 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.05 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.19 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.19 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.37 

รวม 8.26 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ำกว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ป ี

(  ) 41-50 ปี   ( √ ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 22.50% 77.50% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 20% 80% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 22.50% 77.50% 0% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 30% 70% 0% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 35% 65% 0% 

7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

27.50% 72.50% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27.50% 70% 2.50% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 27.50% 70% 2.50% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุของ
ท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.85 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.73 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.55 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.45 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.60 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.70 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.80 

รวม 7.67 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.58 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.55 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.38 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.50 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.45 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.33 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.65 

รวม 7.49 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.70 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.63 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.60 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.30 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.33 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.58 

รวม 7.51 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.45 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.58 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.40 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.28 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.35 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.48 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.65 

รวม 7.46 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ำกว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ป ี

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    ( √ ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25.80% 74.20% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25.80% 74.20% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 29.03% 67.74% 3.23% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 32.26% 67.74% 0% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 32.26% 67.74% 0% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 25.80% 74.20% 0% 

7) ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

25.80% 74.20% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 29.03% 67.74% 3.23% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 32.26% 67.74% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุของ
ท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.19 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.03 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.03 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.97 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.23 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.32 

รวม 8.17 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.06 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.06 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.13 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.94 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.94 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.23 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.26 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.19 

รวม 8.10 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.19 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.19 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.19 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.10 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.23 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.16 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.19 

รวม 8.17 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.97 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.13 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.06 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.94 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.29 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.23 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 

รวม 8.17 
 
 
 
 
 
 
 
 



-45- 
แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 
 

(๓) 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเ์คราะห์
ฯลฯ 

(๒) (๒) 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

 (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 
 (5) 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (3) 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  (3) 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ -Strength  (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 
(๑๐) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ  สิ่ง 
แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตรจ์ังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(๕) (๕) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(๕) (๕) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 
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แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเปน็ไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไมส่ามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ทีไ่ด้กำหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ ๑๐ 
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
 (๕) 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕) (๕) 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สงู  (๒) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมลำ้ทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดนิที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 

 



-50- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลีย่นจาก
การผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

(๕) (๕) 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้กำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปจัจุบนั 

(๕) (๕) 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนินการ เปน็โครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง 
ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) (๕) 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบ
ในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๕) 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไดร้บั (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 

(๕) (๕) 
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๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร ็จได้ (๓)ระบุส ิ ่งท ี ่ต ้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน 100 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-52- 
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) 
ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ตรุ 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 7 
และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1 . น า ย พ ง ศ ธ ร  ม ู ล ม ณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

1.คำสั่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ตรุ ที่ 42/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
ลงวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 
2.คำสั่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ตรุ ที่  44/๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
ลงวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 

5 5 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหาร 
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 6 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตรุ ที่  41/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์ตรุ  
ลงวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 

5 5 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ตรุ 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ   
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 
ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตรุ ที่  43/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
ลงวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2562 

5 5 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์ตรุ จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล 
กรณีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน /ระดับ
ตำบล  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.2/ว0600  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559  
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560  

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.รายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล 
2.รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
 

10 10 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

5 คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
เพ่ือจัดทำ  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีท่ีจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  
เพื่อจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น   
กรณีท่ีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
เพ่ือจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2.(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น  
ผ.01 , ผ.02 , ผ.02-1 , ผ.03 
   

20 20 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

6 คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
เพ่ือพิจารณา  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์ตรุ เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

10 10 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

7 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตรุพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วแต่กรณี 

1.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
 

งานกิจการสภา 
สำนักงานปลัด  
1 . น า ย พ ง ศ ธ ร  ม ู ล ม ณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
ตรุ  
ที่ให้ความเห็นชอบ 

10 10 

8 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1.ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ตรุ การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การ
ประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

9 แผนการดำเนินงานประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนนิงาน  
 ประจำปี   
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตร ุ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นตำบล 
โพธิ์ตรุ เพื่อเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  
ประจำปี   
3.ประกาศใช้แผนดำเนนิงานประจำปี 
4.แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
เพื่อทราบ(แล้วแต่กรณี) 
5.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
ตรุ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
3.ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 
ประจำปี 
4.รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
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ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

10 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 
 

1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา ทางดา้นยุทธศาสตร์
และโครงการ 
2.รวมรวมเอกสารประกอบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3.ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผน 
4.จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์ตรุ เพ่ือทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
5.แจ้งให้สภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 
โพธิ์ตรุ ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
6.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  หมวด 1 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
1.นายพงศธร มูลมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
2.ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3.ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4.รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์ตรุ ทราบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จำนวน 18 รายการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุดำเนินการ จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดหน้า24 ) 
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตรุ ทั้งในภาพรวม 
และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบล และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ  (รายละเอียดหน้า 27 ) 
แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด  เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า28-31) 
แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 33-36) 
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ งานนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มี
แนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่ การพัฒนา ซึ่งระบบการวัด
ดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดหน้37-44) 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตรุ พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีจำนวน โครงการทั้งสิ้น  238 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 
31  โครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 212 โครงการ  งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 13,431,881 บาท  แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ  เป็นเงิน 2,738,600 บาท  
(รายละเอียดหน้า  ) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถประมวลผล โครงการได้ คณะทำงานจึงได้รวบรวมข้อมูล
โครงการและการเบิกจ่ายเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา (รายละเอียดหน้า 61-102)  
ข้อสังเกต  

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่ สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม   
2. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ  ยังไม่เพียงพอและบาง รายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่       
3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

เท่าท่ีควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวน มากกว่างบประมาณในการดำเนินการ  
4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือ

แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าล่าช้า  การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับ
ประชาชนได้ทราบ  
 

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


ข้อเสนอแนะ  
1. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น    
2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่    
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น  

 


