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ค ำน ำ 
 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
สามารถบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาต าบลในปีต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาต าบลและการจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นใน
ระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
 โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่
คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 
 
 
 

๒.  วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 
๑2 (3)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕
61  ข้อ ๑3 (๕)   
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลโพธิ์กระสังข์ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภำยในเดือนธันวำคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 

4.  การรายงานผล 



  5 

 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

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

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

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

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

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น    
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด า เนินการ ว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

(9) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 
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 (2)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  

 (3)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม ่โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี  
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้การ
สังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มี
กิจกรรมร่วมกัน  
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys)  ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเ พ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่ว น    
ต าบลเก้าเอ็นพียูเก้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้  

๖.1  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
  (1)  แบบอ่ืนๆ  

1.แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(2)  ข้อมูลในระบบ e-plan  
๖.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
2.แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
3.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข ์ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.3  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 
 
 

๗.  ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล  
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๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  

เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

8)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก   
ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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ส่วนที่ 2 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

2.1 วิสัยทัศน์ 
เมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง   วัฒนธรรมล ้าค่า 
สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษาดี   การกีฬาเด่น 
เน้นเกษตรอินทรีย์   มีอาชีพเสริม   เพ่ิมการมีส่วนร่วม 

2.2 พันธกิจ 
  วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง  พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก
หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น  ที่องค์กรจะต้องด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด  เทศบาลต้าบล
โพธิ์กระสังข์จึงได้ก้าหนดพันธกิจการพัฒนาเทศบาลต้าบล  ดังนี  
  1.  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสภาพแวดล้อมของต้าบล 
  2.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.  จัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความม่ันคงปลอดภัย  ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  4.  พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  5.  บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการพลังงาน 
  6.  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.  พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว        
และเกิดความพึงพอใจ  โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของต้าบลโพธิ์กระสังข์  จึงได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต้าบลโพธิ์กระสังข์  ดังนี  
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.4 เป้าประสงค์ 
  1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างท่ัวถึง 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ก้าจัด 
ขยะมูลฝอย 

3.ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมขึ น 
4.เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
5.บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ 

ท้องถิ่น 
6.ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
7.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

และการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
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2.5  ตัวช้ีวัด 
1.จ้านวนถนนที่เพ่ิมขึ นและได้รับการบ้ารุงรักษา 
2.จ้านวนไฟฟ้าสาธารณที่เพ่ิมขึ น 
3.จ้านวนระบบประปา ที่ได้รับการก่อสร้าง/บ้ารุงรักษาและเพ่ิมขึ น 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.ระดับความส้าเร็จของแหล่งน ้าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น ้าได้เพ่ิมขึ น 
6.ระดับความส้าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบ้าบัดน ้า 

เสีย และการบริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
7.จ้านวนที่เพ่ิมขึ นของประชาชนที่ด้าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
8.ร้อยละของจ้านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
9.ระดับความส้าเร็จของการจัดการศึกษา 
8.ร้อยละของจ้านวนประชากรมีรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ น 
9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของจ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีขึ นในทุกกลุ่ม 
11.จ้านวนที่เพ่ิมขึ นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
12.จ้านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
13.จ้านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

2.6 ค่าเป้าหมาย 
1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพื นฐานในเขตเทศบาลต้าบลให้มีความสะดวก 

และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส้าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจให้มีความสามารถและ 
ทักษะในการพัฒนาฝีมือ  

3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน 
สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน 
ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ท้างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด้าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.7 กลยุทธ์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนา  ถนน  ไฟฟ้า ระบบประปาให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 

3.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์  
1.การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      
3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน ้าและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก้าจัดขยะมูลฝอย 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 

การเมืองและสังคม 
2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ 

พัฒนา 
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ส่วนที่ 3  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน  

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ปี 2561-2565 
1. แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   
ค าช้ีแจง :  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 1 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-กันยายน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์    
 2. รายงานผลการด าเนินงาน 4 ไตรมาส 
  (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2)ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4)ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่ 1  2561            ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 ปีที่ 35 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การ
พัฒนาด้าน    
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

118 
376,930,000 228 483,850,000 296 546,950,000 298 603,850,000 298 603,850,000 1,238 2,615,430,000 

2. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

11 
10,980,000 13 11,080,000 13 11,800,000 13 11,800,000 13 11,800,000 63 57,460,000 

3. การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต   

105 
32,529,000 126 41,546,000 137 48,373,000 137 54,380,000 137 55,387,000 642 232,215,000 

4. การ
พัฒนาด้าน
การอนุรกัษ์
ทรัพยากร
ธรรม ชาติ 
สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ  

27 
3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 27 3,420,000 135 17,100,000 

5. การ
บรหิาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดี 

21 
6,380,000 21 6,380,000 22 7,880,000 22 7,880,000 22 7,880,000 108 36,400,000 

รวม 
282 

430,239,000 415 546,276,000 495 618,423,000 497 681,330,000 497 682,337,000 2,186 2,958,605,000 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 มีจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รวมทั้งสิ้น 
495 โครงการ จ านวนงบประมาณ  618,423,000.-  บาท  ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดท า
แผนพัฒนา มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าย
โครงสร้างพ้ืนฐาน มากเป็นอันดับ 1 
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2.การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 83 
โครงการ งบประมาณ 31,180,112 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 6,947,000 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 300,000 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 48 23,868,960 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

2 80,000 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 815,000 
รวม 83 32,010,960 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ( เฉพาะปีพ.ศ.2563 ) 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่เพิ่ม 
ครั้งที่

1/2563 

โครงการที่
ด าเนินการ
ตามเทศ
บัญญัติ/

ตาม
แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ
จ่ายขาดเงิน

สะสม 

โครงการที่
ด าเนินการ
จ่ายเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

รวมโครงการที่ด าเนินการ
ทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาดา้น    
โครงสร้างพื้นฐาน 

296 0 
22 2 

3 
26 8.79 270 91.22 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 13 0 
4 0 

0 
1 7.70 12 92.31 

3. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต   137 1 
48 0 

4 
35 25.37 103 74.64 

4. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการพลังงาน 

27 0 
2 0 

0 
0 0 27 100 

5. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
22 0 

7 0 
0 

4 18.19 18 81.82 

รวม 495 1 83 2 
 

7 66 13.31 430 86.70 

 
 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (พ.ศ.2563)จ านวน 495  โครงการ 
 2. โครงการที่เพ่ิมเติมครั้งที่1/2563 เฉพาะปี 2563 จ านวน  1  โครงการ  
 2. โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ/แผนพัฒนา จ านวน   83  โครงการ 
 3. โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน        2  โครงการ 
 4. โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 3 โครงการ 
 4. โครงการที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น จ านวน 66  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.31 
 5. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ จ านวน 430  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.70 
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4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 

ตามเทศ
บญัญตั ิ

งบประมาณเบกิจ่าย
ตามเทศบญัญตัิ

(บาท) 

งบประมาณ
เบกิจ่ายตามการ

จ่ายขาดเงิน
สะสม(บาท) 

งบประมาณ
เบกิจ่ายตามเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ

(บาท) 

รวมงบประมาณที่
เบกิจ่าย(บาท) 

รวมงบประมาณ
ที่ไม่ได้เบกิจ่าย
(ตามเทศฯ)
(บาท) 

1 ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

6,947,000 6,116,152 570,000 18,418,000 25,104,152 830,848 

2. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 

300,000 40,000 - - 40,000 260,000 

3. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

23,868,960 22,295,162.69 - 242,500 22,537,662.96 1,573,797.31 

4.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและ
การพลังงาน 

80,000 - - - - 80,000 

5. ยุทธศาสตรต์าม
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

815,000 235,000 - - 235,000 580,000 

รวม 32,010,960 28,686,314.96 570,000  47,916,814.96 3,324,645.31 

 
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 62,800,000   บาท  
2.งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามเทศบัญญัติฯ จ านวน   32,010,960   บาท 
3.งบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติฯ จ านวน   28,686,314.96  บาท 
4.งบประมาณท่ีเบิกจ่ายตามการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  570,000  บาท 
5.งบประมาณเบิกจ่ายตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 18,660,500  บาท  
7. เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 47,916,814.96 บาท 
 (  -สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค-์    ) 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด 

3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร  ท าให้โครงการที่ถูก
เสนอมามีจ านวนมากกว่างบประมาณในการด าเนินการ 

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างล่าช้า 

5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือ

สร้างเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง

ทุกหมู่บ้าน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความ

ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี 

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล ที่จะด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล นั่นเอง 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิด
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้น  จะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
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2.แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
ค าชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์    
2.รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี (ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563)     

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   2563      
 3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ ร้อยละ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

1/2563 

จ านวนโครงการ
บรรจุในเทศ

บัญญัติ/
แผนพัฒนา 

(น าไปปฏิบัติได้) 
1. การพัฒนาดา้น    
โครงสร้างพื้นฐาน 

296 0 
26 8.79 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 13 0 1 7.70 
3. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต   137 1 35 25.37 
4. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
และการพลังงาน 

27 0 
0 0 

5. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 22 0 4 18.19 

รวม 495 1 66 13.31 

  
ผลการติดตามและประเมินผล 

 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) และเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 496 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จ านวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13.31 แสดงว่าเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
 4. ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************** 
***แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

*เก็บข้อมูลประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จ านวน 50 ชุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ  1.ชาย  15  คน    2.หญิง  35  คน 
2.อายุ  1.ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน  2   คน  2.20-30 ปี จ านวน 10 คน 
  3.31-40 ปี จ านวน  15  คน  4.41-50 ปี จ านวน 10 คน 
  5.51-60 ปี จ านวน 10 คน  6.มากกว่า 60 ปี จ านวน  3 คน 
3.การศึกษา 1.ประถมศึกษา  จ านวน 13 คน  2.มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 20 คน 
  3.อนุปริญญาตรี จ านวน 2 คน  4.ปริญญาตรี จ านวน 15 คน 
  5.สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน - คน 
4.อาชีพหลัก 1.รับราชการ จ านวน 2 คน  2.เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน - คน 
  3.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 5 คน 4.รับจ้าง  จ านวน 4 คน 
  5.นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 2 คน 6.เกษตรกร  จ านวน 37 คน   
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ที ่ ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15 20 10 5 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการกิจกรรม 15 15 10 10 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 20 10 5 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 15 20 11 4 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 12 18 17 3 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11 17 13 9 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 15 16 10 9 

8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 15 19 3 

รวม 106(26.50%) 141(35.25%) 100(25%) 48(12%) 

 
จากตาราง  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล

ต าบลโพธิ์กระสังข์  ผู้ตอบแบบสอบถาม ในโดยภาพรวม  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับพอใจ    
คิดเป็นร้อยละ 35.25 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มสตรี เป็นต้น 
2. ให้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จัดตั้งรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล เพ่ือต่อรองราคาสินค้า

ตกต่ า 
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ส่วนที่ 3  ***แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นราย
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน   

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.16 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.10 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.08 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.40 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.42 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.64 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.28 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.10 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.12 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.02 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.0 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.10 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.64 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.22 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.03 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.52 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.28 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.0 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.15 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.11 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน 
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.46 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.00 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.22 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.35 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.68 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.87 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.55 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 
คะแนน  
ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.88 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.12 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.23 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.10 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.57 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.11 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.14 

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
สรุป  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 1.เทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องท าให้ประชาชนไม่ทราบถึงการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 
  2. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมด้านการเกษตรที่หลากหลายให้กับหมู่บ้าน 

3.ควรด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ แทน
การลงหินคลุกหรือหินกรวด  
4.ควรจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้กับประชาชน ในเส้นทางถนนใหม่ที่เชื่อมต่อหมู่บ้าน  เพ่ือความ
ปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมา ในช่วงเวลากลางคืน 
5.ควรด าเนินการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน น้ าไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภค  
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ส่วนที่ 4  

การวัดคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการให้คะแนน เป็นดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

20 18.50 18.50 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.50 18.50 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 45.50 45.50 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      10 9.50 9.50 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด       

10 
9.67 9.67 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.00 9.00 

 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.33 4.33 

 3.5 กลยุทธ์        5 4.33 4.33 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.33 4.33 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.17 4.17 

 3.8 แผนงาน       5 4.50 4.50 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.67 4.67 

รวมคะแนน 100 91.50 91.50 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.5 8.5 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.5 8.5 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.67 8.67 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54 54 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.5 4.5 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.5 4.5 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 4.5 4.5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.5 4.5 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

5 4.67 4.67 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.33 4.33 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 4.5 4.5 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.5 4.5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.33 4.33 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.5 4.5 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4.5 4.5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.67 4.67 



รวมคะแนน  100 88.67 88.67 

 

---------------- 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามและประเมินผลและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีประชาชนเสนอ มีดังนี้ 
 1. ผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการประชาชนในหมู่บ้าน ยังต้องการความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน ที่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนจัดท าโครงการต่าง ๆ ได้ แก่ งานไฟฟ้าสาธารณะ   
ก่อสร้างถนนคอนกรตี/ลาดยาง หอถังประปา เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

2.ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้เทศบาลต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนา   
3.การด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ เป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แสดงให้เห็น   

ว่า เทศบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าด้านอื่นๆ  
4.การด าเนินงานด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด าเนินการได้น้อย ปัญหาอยู่ที่การรวมกลุ่มของ

ชาวบ้านที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ จึงยากต่อการสนับสนุนโครงการที่ต่อเนื่อง  
5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นที่การ ให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ค าชี้แจง เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  
   31 - 40 ปี  41 – 50 ปี  
   51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  
 3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  
   สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา  
 4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   
   รับจ้าง   นักเรียน/นักศึกษา  
   เกษตร   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
     

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

     

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถ่ิน 
     

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      



ข้อเสนอแนะ 
           
            
 

 
 
 

 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  
   31 - 40 ปี  41 – 50 ปี  
   51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  
 3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  
   สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา  
 4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง 
   นักเรียน/นักศึกษา  เกษตร 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  



3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
           
            
 

 
 
 

 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  
   31 - 40 ปี  41 – 50 ปี  
   51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  
 3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  
   สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา  
 4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง 
   นักเรียน/นักศึกษา  เกษตร 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  



ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
           
            
 

 
 
 

 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  
   31 - 40 ปี  41 – 50 ปี  
   51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  



 3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  
   สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา  
 4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง 
   นักเรียน/นักศึกษา  เกษตร 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
           
            
 

 
 
 



 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  
   31 - 40 ปี  41 – 50 ปี  
   51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  
 3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  
   สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา  
 4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง 
   นักเรียน/นักศึกษา  เกษตร 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพลังงาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
           
            
 



 
 
 

 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  
   31 - 40 ปี  41 – 50 ปี  
   51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  
 3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  
   สูงกว่าปริญญาตรี  ไม่จบการศึกษา  
 4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   รับจ้าง 
   นักเรียน/นักศึกษา  เกษตร 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านบริหารจัดการที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  



7.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 5 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 มีการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
1.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการด าเนินงานระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม  
2562- 30 กันยายน 2563)  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่เพิ่ม 
ครั้งที่

1/2563 

โครงการที่
ด าเนินการ
ตามเทศ
บัญญัติ/

ตาม
แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ
จ่ายขาดเงิน
สะสม 

โครงการที่
ด าเนินการ
จ่ายเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกจิ 

รวมโครงการที่ด าเนินการ
ทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาดา้น    
โครงสร้างพื้นฐาน 

296 0 
22 2 

3 
26 8.79 270 91.22 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 13 0 
4 0 

0 
1 7.70 12 92.31 

3. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต   137 1 
48 0 

4 
35 25.37 103 74.64 

4. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการพลังงาน 

27 0 
2 0 

0 
0 0 27 100 

5. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
22 0 

7 0 
0 

4 18.19 18 81.82 

รวม 495 1 83 2 
 

7 
66 13.31 430 86.70 

จากผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้ประเมินผล
การด าเนนิการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จ านวน
โครงการที่ด าเนินการทั้งหมด  66 โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 296 โครงการ  ด าเนินการ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  8.29 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 13 โครงการ  ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.70 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 138 โครงการ  ด าเนินการ 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.37 
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน 
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 27 โครงการ  ด าเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 22 โครงการ  ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.19  

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด 496 โครงการ ด าเนินการ 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
13.31 
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2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ปัญหาและอุปสรรค  
2.1 ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามและประเมินผล 
 1. ผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประชาชนในหมู่บ้าน ยังต้องการความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน ที่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนจัดท าโครงการต่าง ๆ ได้แก่ งานไฟฟ้าสาธารณะ  
ขุดลอกคลอง ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยาง ระบบประปา  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 2.เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ควรด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่ ด าเนินการผ่านมาสัก 
1-2 ปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา การวิเคราะห์ 
การวางแนวทางแก้ปัญหา การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป และควรศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้เส้นทาง/ถนน เพ่ือน าผลที่ได้มา
เปรียบเทียบกัน เพ่ือให้ได้ค าตอบที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพด้านการใช้เส้นทาง/ถนน 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
 2. ประชาชนมีความต้องการเป็นจ านวนมาก 
 33 มีบุคลากรไม่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน เช่นบุคลากรกองช่าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา 
ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 4. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการเนื่องด้วยงบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัด   

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
  
 
 



  

 

 

 
 


