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 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทับพริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองคก์าร
บริหารส่วนตำบลทับพริกทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเที ่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของ
ตนจึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วย  

ดังนั ้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื ่อตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลทีป่รารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึน ได้ก็ไม่สามารถที่ จะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม หรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนนิงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทีจ่ำเปน็ในการปรับปรงุประสทิธิภาพของ โครงการ
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ มาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ ของวิธีการดำเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รบัประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเปน็เกิดปญัหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ  ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน  ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกบัการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ ้นใน  โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความ จำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส 
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หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการทำการศึกษา ติดตาม
เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ   “กำรประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ี
ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไรอันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู
ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้  จัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ ประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการ
บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบ  ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู ่ใน
ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้  

1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี  ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ท้องถ่ิน 

และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธกีาร
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี ้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม กฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่ จะให้
เงินอุดหนุน  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา ท้องถ่ิน
ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน  

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน  อุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน สะสม หรือเงินกู้  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท ำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีตอ่ๆ 
ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบ จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้ มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยา่งสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน็ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับและรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยาย
แผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๑) เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  
2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนกับโครงการ  
3) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรบัปรุงมาตรการทีจ่ะนำไปใช้ให้เหมาะสม  
4) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน  
5) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  
6) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมนิผล  
ขั้นตอนท่ี ๑  

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ  
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราว

ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ขั้นตอนท่ี ๒  

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙(๒)  
ขั้นตอนท่ี ๔  

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อผู้บริหาร  
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี  ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

                
    คณะกรรมการ                                                           กำหนดแนวทาง วิธีการ  

 ติดตามและ                                                    ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ประเมินผล                                                                         

        แผนพัฒนาท้องถ่ิน                                        
                                                                                                     
                                                                                      ดำเนินการติดตามแผนและ 

                                                                          ประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       
                                     
                                

                                                                          รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  
                                                                         ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

 แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน 
/คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

 
                                                       
                                                                          
                                                                       ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
                                                                    โดยอย่างน้อยปลีะครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี  
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4. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม 

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ดังนี ้
  4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
   (1) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้  
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
  เครื่องมือที่ใช้คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเองแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
สำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน ความพึง
พอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ความพึง
พอใจ มีดังนี้  

(1) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้  
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์  
  (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำหนด  
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ  ปฏิบัติ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

3) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด  จาก
สาเหตุอะไรเพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

4) ทำให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1. วิสัยทัศน์ (vision) 

“ ทับพริกเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เขตการค้าชายแดน ” 
2. ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านสงัคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านบุคลากรและองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาเขตการค้าชายแดน 
3. เป้าประสงค ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานและครอบคลุม   ทุกพื้นที่  
2. ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู ่
4. พัฒนาการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรูท้ี่หลากหลายต่อเนื่อง 
5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
7. แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลได้รบัการพัฒนา ปรับปรงุและฟื้นฟ ู
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รบัการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
9. องค์กรมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4. ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนถนน ไฟฟ้า ประปา แหลง่น้ำ ท่อระบายน้ำและลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้ 
 มาตรฐาน 
  2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รบัการพัฒนาอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน 
  3. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเพิ่มข้ึน 

4. ระบบการศึกษาได้รบัการพัฒนาและคุณภาพมากข้ึน 
  5. ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินได้รบัการอนุรักษ์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  6. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลที่ได้รับการพฒันา 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รบัการอนุรกัษ์ ฟื้นฟุเพิ่มข้ึน 
  8. ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขององค์กร การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
      เพิ่มข้ึน  
  9. จำนวนเกษตรกรที่ได้รบัการพัฒนาอาชีพและมรีายได้เพิม่ขึ้น 
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5. คา่เปา้หมาย 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานและครอบคลุม   ทุกพื้นที่  
2. ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู ่
4. พัฒนาการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรูท้ี่หลากหลายต่อเนื่อง 
5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
7. แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลได้รบัการพัฒนา ปรับปรงุและฟื้นฟู 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รบัการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
9. องค์กรมกีารบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6. กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยมแีนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

1. แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  ทางระบายน้ำ และการปรับปรงุดูแลรักษาใน
เขตตำบล 

2. แนวทางการพฒันาการก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน 

3. แนวทางการพฒันาการจัดใหม้ีแสงสว่างตามทางสาธารณะการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหรือที่
อยู่อาศัย 

4. แนวทางการพฒันาการจัดใหม้ีสถานทีเ่พื่อนันทนาการ และการออกกำลงักายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. แนวทางการพฒันาสง่เสรมิกลุม่อาชีพ  และพัฒนาคุณภาพการผลิต 
2. แนวทางการพฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
3. แนวทางการพฒันาระบบความคิด ให้สอดคล้องกับภาวะโลกเศรษฐกจิในปจัจบุัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาดา้นสังคมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1. แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิาร

จัดการ 
2. แนวทางการพฒันาใหป้ระชาชนเข้าถึงการรบับริการด้านสาธารณสุขข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มี

คุณภาพ 
3. แนวทางการพฒันาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. แนวทางการพฒันาความมั่นคงของชาติและป้องกันแก่ไขปญัหายาเสพติดและอาชญากรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และนันทนาการ  โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี ้

1. แนวทางการพฒันาการจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาทุกรูปแบบตามความสนใจหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละ
ชุมชน 

2. แนวทางการพฒันากิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถ่ินได้รับการอนรุักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

3. แนวทางการพฒันา กีฬา นันทนาการ กจิกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนต้องได้รับการ
ส่งเสริม 

4. แนวทางการพฒันาการส่งเสริมปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชนทุกระดบั 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี ้

1. แนวทางการพฒันากำจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกลูที่ทำให้น้ำเสยีในชุมชน 
2. แนวทางการพฒันาการบำรงุรกัษา การเพิ่มพื้นที่ป่าไม ้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. แนวทางการพฒันาสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรงุและพฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มี

อยู่แล้วให้เป็นทีรู่้จักของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาดา้นบุคลากรและองค์กร  โดยมีแนวพัฒนา ดังนี้ 

1. แนวทางการพฒันาประสทิธิภาพของบุคลากร 
2. แนวทางการพฒันาศักยภาพขององค์กร 
3. แนวทางการพฒันาการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาเขตการคา้ชายแดน  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
แนวทางการพฒันาการเพิ่มประสทิธิภาพการขนสง่และกระจายสินค้า 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ในการวางแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตำบลทับพริกซึง่จะนำไปสูก่าร
พัฒนาเพือ่ประโยชน์สุขที่ยัง่ยืนของชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลทบั
พริก จงึได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นตำบลแห่งความสขุภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง 
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8. แผนงาน 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3. แผนงานการศึกษา 
  4. แผนงานสาธารณสุข 
  5. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10. แผนงานการเกษตร 
  11. แผนงานงบกลาง 
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ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพฒันาในปจัจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค 
SWOT 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือเพ่ือกำหนดแนวทางการตัดสินใจประกอบด้วย 

 
SWOT Analysis 

 
 ปัจจัยภายใน                                                                       ปัจจัยภายนอก 
 

 
         S = Strength                                   SWOT                                      O =  
    จุดแข็ง                                       ประเด็น                               Opportunity 
 
 
 
       W = Weakness        T = Threat 
   จุดอ่อน          อุปสรรค 
 
  
 การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength = S) เป็นการพจิารณาปจัจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่สง่เสรมิความสำเร็จซึง่จะพิจารณาในด้านต่างๆ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่าส่วนเสยี  
ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึง่จะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะหจ์ุดแข็ง 
 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O ) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามสีภาพ 
เป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกจิ สังคม การเมอืงการปกครองและเทคโนโลยี 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 

 
1. มีส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจได้ตามอำนาจหน้าที่ได้ในระดบัที่ดี 
2. การวางแผนการพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลมกีารกำหนดนโยบายที่เด่นชัดและแผนพฒันาท้องถ่ินมา

จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่
3. มีความสามารถในการประสานงานกบัส่วนราชการ ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในระดบัที่ด ี
4. มีการมอบอำนาจการปฏิบัตหิน้าที่ที่ชัดเจนทำใหก้ารบรหิารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ 
6. มีระเบียบ กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทีส่นองต่อความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที ่
7. บุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัตหิน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย 
8. มีพื้นที่ตำบลขนาดเล็กง่ายต่อการบรหิาร และดูแลอย่างทั่วถึง 
9. มีกลุม่องค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมกีารทำงานในระบบของเครอืงข่าย 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

 
1. มีงบประมาณในการบรหิารน้อย ไมส่ามารถพฒันาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และตาม

ความจำเป็นเรง่ด่วน 
2. อัตรากำลงับุคลากรยงัไม่เพียงพอตอ่ปริมาณงาน 
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา 
4. บุคลากรและเจ้าหน้าทีบ่างส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิาน 
5. รายได้ที่จัดเก็บเองไมเ่พียงพอต่อการบริหารจัดการ 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) 
 

1. การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 
2. เป็นพื้นทีจ่ังหวัดเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจเอื้อต่อการลงทุนในพื้นที ่
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำใหม้ีความสะดวกคลอ่งตัว และมปีระสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 
5. มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถเปิดตลาดการค้าชายแดน 
6. ได้รับความช่วยเหลอืจากองค์กรต่างๆ 
7. รัฐให้การสนบัสนุนท้องถ่ินในการบริหารจัดการและแก้ไขปญัหาท้องถ่ินด้านต่างๆอย่างต่อเนือ่ง 

 
อุปสรรค (Threat) 

 
1. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในกจิกรรมจากองค์กรของรัฐ 
2. ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มข้ึน 
3. ระเบียบข้อกฎหมาย ปจัจบุันไม่สอดคล้องกับการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กบัท้องถ่ิน 
5. สภาวะทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลตอ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 
6. แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆเพิ่มข้ึน 
7. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่งคง ส่งผลตอ่การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 4 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 

ตำบลทับพริก  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
ส่วนท่ี 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันา
ท้องถ่ิน 

  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
11.มีการกำหนดเป้าประสงค์   
12. มีการกำหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาทอ้งถ่ิน   
13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถ่ิน   
14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถ่ิน   
15.มีการกำหนดจุดยืนทางยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน   
16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการกำหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน   

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ป ีโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         การดำเนินงาน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.ชื่อ ตำบลทับพริก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว้ 
2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ส่วนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
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2.1 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 

- - 129 59,943,400.00 198 134,074,000.00 198 122,662,900.00 52 17,008,400.00 

การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

- - 47 8,091,000.00 47 8,091,000.00 47 8,091,000.00 47 8,091,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 22 1,117,000.00 22 1,117,000.00 22 1,117,000.00 - - 

การพัฒนาด้านเขตการคา้
ชายแดน 

- - 7 2,080,000.00 7 2,080,000.00 7 2,080,000.00 - - 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะวฒันธรรม
และนันทนาการ 

- - 42 6,470,720.00 42 6,470,720.00 42 6,470,720.00 7 2,503,500.00 

การพัฒนาด้านบุคลากร
และองค์กร 

- - 30 11,078,000.00 30 11,078,000.00 30 11,078,000.00 1 500,000.00 

การพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- - 17 1,170,000.00 19 1,690,000.00 18 1,670,000.00 1 500,000.00 

รวม - - 294 89,950,120.00 365 164,600,720.00 364 153,169,620.00 107 28,102,900.00 
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2.2   โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ  

ตำบลทับพริก หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สถานที่ดำเนินการ งบตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 กองช่าง หมู่ที่ 7 320,000 
2.โครงการซอ่มแซมผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3 

กองช่าง หมู่ที่ 3 134,000 

3.โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์)  
หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ 

กองช่าง หมู่ที่ 1 77,000 

4.โครงการปรับปรงุผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  
บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 

กองช่าง หมู่ที่ 7 348,000 

5.โครงการวางทอ่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 

กองช่าง หมู่ที่ 4 334,000 

6.โครงการว่างทอ่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทับพริก หมู่ที่ 2 

กองช่าง หมู่ที่ 2 405,000 

7.โครงการขยายท่อเมนประปา PVC บ้านป้ายเขียว หมู่ที่ 5 กองช่าง หมู่ที่ 5 84,000 
8.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 กองช่าง หมู่ที่ 6 241,000 
9.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3 กองช่าง หมู่ที่ 3 108,000 

10.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บ้านทับพริก หมู่ที่ 6 กองช่าง หมู่ที่ 6 
 

87,000 

11.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร  
บ้านป้ายเขียว หมูท่ี่ 5 

กองช่าง หมู่ที่ 5 165,000 

12.โครงการซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านสี่แยกทันใจ หมูท่ี่ 1 

กองช่าง หมู่ที่ 1 181,000 

13.โครงการซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค์  
บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 

กองช่าง หมู่ที่ 4 69,000 

14.โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 

กองช่าง หมูที่ 7 58,000 

15.โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติ  
บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 

กองช่าง หมู่ที่ 7 23,000 

16.โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า หมู่
ที่ 7 

กองช่าง หมู่ที่ 7 33,000 
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ตำบลทับพริก หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สถานท่ีดำเนินการ งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นสังคมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  
1.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 100,000 

2.โครงการการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
3.โครงการปอ้งกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 70,000 
4.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน  
(อปพร.) 

สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 100,000 

5.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
6.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
7.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-7 สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 140,000 
8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขฐานชุมชน สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 52,500 
9.โครงการกจิกรรมเพิง่ประสทิธิภาพผู้ประสานพลงัแผ่นดิน สำนักงานปลัด อำเภออรญั

ประเทศ 
20,000 

10.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอำเภออรญัประเทศ 

สำนักงานปลัด อำเภออรญั
ประเทศ 

20,000 

11.โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันคนพิการ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 10,000 
12.โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลทับพริก สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 20,000 
13.โครงการช่วยเหลือผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผูป้่วยเอดส์ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 40,000 
14.โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
15.โครงการกจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานปลัด อำเภออรญั

ประเทศ 
20,000 

16.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 50,000 
17.เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 5,174,400 
18.เบี้ยยังชีพคนพิการ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 1,920,000 
19.เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 84,000 
20.โครงการสมทบทุนหลกัประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 67,968 
21.โครงการสมทบทุนประกันสงัคม สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 66,036 
22.โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริก สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 50,000 
23.โครงการสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(กบท) สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 150,536 
24.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานปลัด รร.ตำรวจตะเวน

ชายแดนบ้านเขา
สารภี 

20,000 
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ตำบลทับพริก หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สถานท่ีดำเนินการ งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
1.โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่องอาชีพการสง่เสรมิอาชีพให้กบั 
ราษฎรภายในตำบล 

สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 

2.โครงการ 4 ดี วิถีพอเพียง สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ตำบลทบัพริก 100,000 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียน
การสอน) 

กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
2 แห่ง 

30,000 

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนกัเรียน,ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน) 

กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
2 แห่ง 

85,880 

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็เล็ก 
(อาหารกลางวัน) 

กองการศึกษา อบต.ทบัพรกิ 372,400 

5.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า กองการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก 
บ้านคลองหว้า 

 
145,632 

6.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพรกิ กองการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก 
บ้านทับพริก 

7.โครงการอาหารเสริม (นม) รร.สระปทุม กองการศึกษา รร.สระปทมุ 632,346 
8.โครงการอาหารเสริม (นม) รร.บ้านคลองหว้า กองการศึกษา รร.บ้านคลองหว้า 
9.โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตตำบลทับพริก (อาหาร
กลางวัน) 

กองการศึกษา อบต.ทบัพรกิ 1,320,000 

10.โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสมัพันธ์ กองการศึกษา อบต.ทบัพรกิ 70,000 
11.โครงการจัดหาอุกรณ์กีฬาให้กบัหมู่บ้านภายในตำบล กองการศึกษา ตำบลทบัพริก 80,000 
12.โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวันสำคัญของทางราชการ กองการศึกษา อบต.ทบัพรกิ 50,000 
13.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ตำบลทบัพริก 40,000 
14.โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผูสู้งอายุ กองการศึกษา อบต.ทบัพรกิ 10,000 
15.โครงการประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา กองการศึกษา ตำบลทบัพริก 30,000 
16.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาสเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชิน ี

กองการศึกษา อำเภออรญั
ประเทศ 

5,000 

17.โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพาและงานกาดชาดจงัหวัดสระแก้ว 

กองการศึกษา อำเภออรญั
ประเทศ 

20,000 

18.โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินการจัดกิจกรรมวันแคนตาลูปและ
ของดีเมืองอรัญฯ 

กองการศึกษา อำเภออรญั
ประเทศ 

25,000 
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ตำบลทับพริก หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สถานท่ีดำเนินการ งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นบคุลากรและองค์กร 
1.โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของ 
อปท.และศึกษาดูงาน 

สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 300,000 

2.โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 20,000 
3.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัตงิานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 40,000 

4.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน กองคลงั ตำบลทบัพริก 50,000 
ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1.โครงการประเทศไทยไร้ขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
2.โครงการแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
3.โครงการปลูกป่าตามพระราชดำร ิ สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 30,000 
4.โครงการส่งเสริมปรับปรงุแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 40,000 
5.โครงการศึกษาดูงานอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

สำนักงานปลัด ตำบลทบัพริก 20,000 

รวม  69  โครงการ   16,100,698 
 
2.3 โครงการท่ีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ตำบลทับพริก หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สถานท่ีดำเนินการ งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา สิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.อุดหนุนโครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี ประจำปี 2563 

กองการศึกษา อำเภออรญั
ประเทศ 

10,000 

2.อุดหนุนโครงการวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรประจำปี 2563 

กองการศึกษา อำเภออรญั
ประเทศ 

5,000 

3.อุดหนุนโครงการวันปิยมหาราช  ประจำปี 2563 กองการศึกษา อำเภออรญั
ประเทศ 

5,000 

4.โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สงูอายุ กองการศึกษา ตำบลทบัพริก 100,000 
รวม  5   โครงการ   120,000 
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2.4  รายงานโครงการขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  (ขอกันเงิน) 
ตำบลทับพริก 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบญัญัต ิ ขอกันเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  
บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 

348,000 348,000 ขอกันเงิน 0.00 

2.โครงการซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3  ซอยบ้านมัง่คง 

134,000 134,000 ขอกันเงิน 0.00 

3.โครงการวางทอ่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 

334,000 334,000 ขอกันเงิน 0.00 

4.โครงการวางทอ่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทับพริก หมู่ที่ 2 

405,000 405,000 ขอกันเงิน 0.00 

5.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บ้านทับพริก  
หมู่ที่ 6 

241,000 241,000 ขอกันเงิน 0.00 

6.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บ้านเขาสารภี  
หมู่ที่ 3 

108,000 108,000 ขอกันเงิน 0.00 

7.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล บ้านทับพริก  
หมู่ที่ 6 

87,000 87,000 ขอกันเงิน 0.00 

8.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร บ้าน
ป้ายเขียว หมู่ที่ 5 

165,000 165,000 ขอกันเงิน 0.00 

9.โครงการซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค์  
บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 

69,000 69,000 ขอกันเงิน 0.00 

10.โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ บ้าน
คลองหว้า หมู่ที่ 7 

58,000 58,000 ขอกันเงิน 0.00 

11.โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติ  
บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 7 

23,000 23,000 ขอกันเงิน 0.00 

12.โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองหว้า บ้านคลองหว้าใหม่  
หมู่ที่ 7 

33,000 33,000 ขอกันเงิน 0.00 

รวม  12 โครงการ 2,005,000 2,005,000 ขอกันเงิน 0.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.5 รายงานโครงการท่ีเบิกจ่ายงบตามข้อบัญญัต ิ
ตำบลทับพริก 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบญัญัต ิ โอนเพ่ิม เบิกจ่าย คงเหลือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง  
   บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 

320,000 0.00 304,000 16,000 

2.โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์)  
   บ้านสี่แยกทันใจ หมูท่ี่ 1  

77,000 0.00 77,000 0.00 

3.โครงการขยายท่อเมนประปา PVC  
   บ้านป้ายเขียว หมู่ที่ 5 

84,000 0.00 84,000 0.00 

4.โครงการซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสี่แยกทันใจ 
   หมู่ที่ 1 

181,000 0.00 161,000 
 

20,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมคณุภาพชีวิตและสาธารณสุข 
1.โครงการพฒันาเพือ่สง่เสริมความมั่นคงของชาติ 20,000 0.00 18,981 1,019 
2.โครงการปกป้องสถานบันสำคัญของชาติและสร้าง 
   ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

100,000 0.00 49,090 50,910 

3.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 20,000 40,029 9,971 
4.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
   บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3 

20,000 0.00 20,000 0.00 

5.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
   บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 

20,000 0.00 20,000 0.00 

6.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
   บ้านคลองหว้าใหม่ หมู่ที่ 7 

20,000 0.00 20,000 0.00 

7.อุดหนุนโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
   ชุมชน 

52,500 0.00 22,500 30,000 

8.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับอำเภอ 
อรัญประเทศ 

20,000 0.00 15,730.37 4,269.63 

9.โครงการปอ้งกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
    สำคัญ 

70,000 0.00 37,340 32,660 
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ตำบลทับพริก 

ชื่อโครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
โอนเพ่ิม เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
1.โครงการ  4  ดี วิถีพอเพียง 30,000 0.00 30,000 0.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และนันทนาการ  
1.โครงการวันเด็กแห่ชาติ 100,000 0.00 99,200 800 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 
   (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

129,200 8,500 137,700 
0.00 

 
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

85,880 3,390 56,500 32,770 

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 
   (ค่าอาหารกลางวัน) 

372,400 20,900 393,300 0.00 

5.ค่าอาหารเสริม (นม) 777,978 0.00 776,640.94 1,337.06 
6.อุดหนุนโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

1,320,000 29,000 1,349,000 0.00 

7.โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสมัพันธ์ 70,000 300,000 244,131.80 125,868.20 
8.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000 0.00 38,030 1,970 
9.อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชิน ี

5,000 0.00 5,000 0.00 

10.อุดหนุนโครงการสง่เสรมิประเพณีท้องถ่ินในการจัด
กิจกรรมงานสบืสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาดชาด
จังหวัดสระแก้ว 

20,000 0.00 20,000 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบุคลากรและองค์กร 
1.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 50,000 100,000 137,185 12,815 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1.โครงการปลูกป่าตามพระราชดำร ิ 30,000 0.00 28,253 1,747 

รวม  27  โครงการ 4,074,958 511,790 4,184,611.11 402,136.89 
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2.6 โครงการท่ีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ตำบลทับพริก 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบญัญัต ิ โอนเพ่ิม เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบุคลากรและองค์กร 
1.โครงการศึกษาดูงานอนรุักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 

 70,000 65,932 4,068 

2.โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ตำบลทบัพริก  100,000 64,800 35,200 
รวม 2 โครงการ  170,000 130,732 39,268 

 
 
2.7 ครุภัณฑส์ำนักงาน 

ตำบลทับพริก 
ชื่อครุภัณฑ ์ งบตามข้อบญัญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

สำนักปลัด 
1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 55,000 0.00 55,000 0.00 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรบังานสำนักงาน 51,000 0.00 51,000 0.00 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน
ประมวลผล 

44,000 0.00 44,000 0.00 

4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถัง
หมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer)  

16,000 0.00 16,000 0.00 

5.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 20,000 0.00 20,000 0.00 
กองการศึกษา 
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 13,200 0.00 13,200 0.00 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 22,000 0.00 22,000 0.00 
3.เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 22,000 0.00 22,000 0.00 
4.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 0.00 5,500 0.00 
5.ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 7,900 0.00 7,900 0.00 
6.ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 9,300 0.00 9,300 0.00 

รวม 11 รายการ 265,900 0.00 265,000 0.00 
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ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมิน 

 
แบบท่ี 5/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำช้ีแจง : แบบที่ 6/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนท่ี 1    ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน
ข้อบัญญัต ิ

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 198 16 8.08 
2.การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 47 24 51.06 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 2 9.09 
4.การพัฒนาด้านการค้าชายแดน 7 0 0 
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

42 18 42.85 

6.การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 30 4 13.33 
7.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 19 5 26.31 

รวม  365 69 18.90 
 
ส่วนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 
2.อาย ุ   ( ) ต่ำกว่า 20 ปี  ( ) 20-30 ปี   ( ) 31-40 ปี 
     ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกว่า 60 ปี 
3.การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา  ( ) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
     ( ) ปริญญาตร ี  ( ) สูงกว่าปริญญาตร ี  ( ) อื่นๆ 
4.อาชีพหลัก  ( ) รับราชการ  ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค้าขาย -ธุรกิจส่วนตัว 
     ( ) รับจ้าง  ( ) นักเรียน นักศึกษา  ( ) เกษตรกร 
     ( ) อื่นๆ ระบุ............................... 
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6.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 

198 134,074,000 16 4,574,000 13 2,010,000 4 626,000 

การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

47 8,091,000 24 8,295,440 - - 9 243,670.37 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 1,117,000 2 60,000 - - 1 30,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะวฒันธรรม
และนันทนาการ 

42 6,470,720 18 3,016,258 - - 10 3,124,502.74 

การพัฒนาด้านบุคลากร
และองค์กร 

30 11,078,000 4 410,000 - - 3 267,917 

การพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

19 1,690,000 5 150,000 - - 1 28,253 

รวม 358 162,520,720 69 16,505698 13 2,010,000 28 4,320,343.11 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

 

 
    

           
 

                                 โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                           
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ 
    28 



 

 
 

 
 

โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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โครงการศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุพืชกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  ในภาพรวมและในรายยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 
************************************************ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 
2.อาย ุ  ( ) ต่ำกว่า 20 ปี  ( ) 20 - 30 ปี  ( ) 31 - 40 ปี 
  ( ) 41 - 50 ปี  ( ) 51 - 60 ปี  ( ) 60 ปีข้ึนไป 
 
3.การศึกษา ( ) ประถมศึกษา  ( ) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า ( ) อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า 
  ( ) ปริญญาตร ี  ( ) ปริญญาโท  ( ) อื่นๆ (ระบุ)...................... 
 
4.อาชีพ  ( ) นักเรียน/นักศกึษา ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ( ) ประกอบธุรกิจ 
  ( ) รับจ้าง  ( ) เกษตร  ( ) อื่นๆ (ระบุ)...................... 
 
5.ท่ีอยู่ปัจจุบัน ( ) หมู่ที่ 1  ( ) หมู่ที่ 2  ( ) หมู่ที่ 3 
  ( ) หมู่ที่ 4  ( ) หมู่ที่ 5  ( ) หมู่ที่ 6 
  ( ) หมู่ที่ 7 
 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารสว่นตำบลทับพริก ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.การแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารสว่นตำบลทับพริก ในรายยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาดา้นสังคมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด   มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาดา้นเขตการคา้ชายแดน 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศลิปะวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กจิกรรม      
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาดา้นบุคลากรและองค์กร 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กจิกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ /กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ /กจิกรรม      
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

     

8.ประโชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      
2.มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม      
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

     

4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรม      
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

     

6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      
 
 
 

     

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ..................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .................. 
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