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สว่นท่ี 1สว่นท่ี 1  

บทน าบทน า  

 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมาย  ไม่เหมอืนกัน แตก่ระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ดว้ยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยใหผู้บ้ริหาร

ท้องถิ่น ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พนักงานจา้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้าม)ี สามารถก ากับ

ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จงึเป็นการตดิตาม

ผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผดิชอบแตล่ะแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับหรอืกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรอืไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรอืทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ

คุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

  3.  ผลการด าเนนิงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่เพียงใด 

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการตดิตามและประเมิน ผลแผนเป็นเครื่องมอืส าคัญในการทดสอบ

ผลการด าเนนิงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวา่ด าเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

หรอืไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้

ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรอือุปสรรค ( threats) 

ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วน ผูอ้ านวยการกอง ข้าราชการ

ขององค์ การบริหารส่วนต าบล พนักงานจา้ง  สภาพพื้นที่และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความตอ้งการและ

ความพึงพอใจของประชาชนต าบลหนองพลับ 
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  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีตอ่ ๆ ไปเพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ

จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพงึรอโอกาสใน

การเสริมสรา้งให้เกิดจุดแข็งนี ้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับใหม้ั่น รอโอกาสที่จะ

ด าเนนิการและตัง้มั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน

ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงใหด้ีขึ้นตัง้รับใหม้ั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อ

มีโอกาสก็จะตอ้งใชพ้ันธมิตรหรอืผูม้ีสว่นได้เสียใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ให้เกิดประโยชน์

เพื่อด าเนนิการขยายแผนโครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเรง่รบีด าเนนิการสิ่งเหล่านีจ้ะถูก

ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการตดิตามและประเมินผลซึ่งส่งผลใหเ้กิด

กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนนิการ

ไปแล้ววา่สิ่งใดควรด าเนินการตอ่ไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรอืศกึษาระหว่าง

ด าเนนิการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นวา่มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิด

ปัญหาจากเรื่องใด จงึได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหนว่ยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2.  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3.  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 

โครงการ  การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับ 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ้า่ยงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ 

  5.  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด  หัวหนา้ส่วน ผู้อ านวยการกอง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตา่ง ๆ  

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีสว่นได้เสีย ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

ประชาชนในต าบลหนองพลับ หรอืสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝา่ยต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอี านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ

ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจี านวน 11 คน 

ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  

   2)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   

   3)  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

   4)  หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  

5)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับ  ตอ้งด าเนินการใหก้ารตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

   1.  ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาให้เหมาะสมกับ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

   2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามกรอบแนวทาง วิธีการ 

และหว้งเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

  2.  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับ  ได้ก าหนดการแบ่งขัน้ตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวธิีการส าหรับการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ดังนี ้

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตดิตามและประเมินผล การตดิตาม

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ

ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม ่(ซึ่งดูได้จาก

การก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมคีวามชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผดิชอบ ใครเป็นผู้ใชผ้ล

การตดิตาม เป็นต้น จากนั้นศกึษาว่าผูใ้ช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ขอ้มูลหลัก ๆ ที่

ต้องการคอือะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มขี้อเสนอแนะในการตดิตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา

ดังกล่าวอาจใช้วธิีสัมภาษณ์และ/หรอืสังเกตแลว้น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ

ติดตาม 

  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตดิตามงาน

จาก  ขอ้ 2.1 มาวิเคราะห ์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ

ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะหข์้อมูล จากนั้นสร้าง

เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรอืแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมอื 

  2.3  ด าเนนิการหรอืปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์

และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ตอ้งการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนัน้ แม้จะวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นไว้ดแีละได้ขอ้มูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้นอ้ยก็ต้องติดตามเพิ่ม

จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4  การวิเคราะหข์้อมูล เป็นการวิเคราะหต์ามวัตถุประสงค์ของการตดิตามที่ก าหนดไว้   

แตล่ะโครงการตามตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใชว้ิธีการทางสถิตพิืน้ฐาน เชน่ การแจงนับ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรอือาจใชก้ารวิเคราะหแ์บบ Matrix การพรรณนา

เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรอือาจใชห้ลาย ๆ วิธีประกอบ

กันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน

ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี ้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ 

อาจมหีลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ในการรายงานผล

การตดิตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชงิเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะ

ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการตดิตาม ซึ่งจะปรากฏใน ส่วนที่ 2  

และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
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เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพลับ โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7  การวินจิฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ด ี

หลังจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ หรอื

ผูเ้กี่ยวข้องหรอืผูม้ีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินจิฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ

เหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

  3.  การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับมีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เสนอต่อ

สภาอบต.หนองพลับ และคณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยอย่างนอ้ย

ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกอบต.

หนองพลับ 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของอบต.

หนองพลับ 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

 

นายกอบต.

หนองพลับ 

 

สภาอบต.

หนองพลับ 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

นายกอบต.

หนองพลับ 

 

ประกาศผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในต าบลหนองพลับ

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า

วัน นับแตว่ันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้ง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

เสนอ เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation 

tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรอืเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม

ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมอืและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสรา้งไว้เพื่อใช้ในการตดิตามและประเมินผล  เชน่  แบบสอบถามวัดทัศนคต ิมาตรา

ส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรอืโดยการสร้างเครื่องการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์ ( Interview)  และแบบ

สังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับ รวมถึงผู้มสี่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้

ก าหนดขึ้นหรอืการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลว้   จึงน าเครื่องมือการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจรงิหรอืภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจรงิตอ่ไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับ ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

   1) ประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส

ที่ผ่านมาทุกครั้ง 

   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อ ผูบ้ริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์แผนงาน 

โครงการ (หรอืผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึน้มคีวามสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศนข์อง องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

  1.3  ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการตดิตามและ

ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือ

ที่มอียู่จรงิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

  1.4   ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการตา่ง ๆ จะวัด

จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ตอ่เนื่องจาก

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

  1.5   ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการตดิตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรอืผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งสามารถวัดได้ในเชงิปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6   ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ

ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพหรอืวัดได้เฉพาะเชงิ

คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพงึพอใจหรอืสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมการตดิตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่

จะต้องวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมูบ่้านและระดับต าบล  และ

อาจรวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชงิการพัฒนาท้องถิ่น

แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนดระเบียบ วธิีในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1  ระเบียบในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการตดิตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

   1) ผูเ้ข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

   2) เครื่องมือ  

   3) กรรมวิธีหรอืวิธีการตา่ง ๆ  

  2.2   วิธีในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

   1) การออกแบบการตดิตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุง่ตอบปัญหาการตดิตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 

อธิบายหรอืควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
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   2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรอืทะเบียนที่

ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรอือาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลต้องจด

บันทึก ( record) สังเกต( observe) หรอืวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลจะ

ด าเนนิการในพืน้ที่จากผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง เจ้าหนา้ที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มี

อยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตอ้งการ ซึ่งศกึษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1  การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ

วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการวัด จะใช้เครื่องมอืใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ

พัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ตกิคอนกรีต เส้น

หนองตะกู หมูท่ี่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

ประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (จะใช้

การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2  การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรอืกลุ่มก็ได้ การ

สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ผูไ้ด้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบใน

ระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรอืกึ่ง

ทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง ( structure interviews) 

ด าเนนิการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด

สนทนาอย่างไม่มพีิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3   การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึน้กับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) 

การสังเกตแบบมีสว่นร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวติรว่มกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรอืตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การ

สังเกตแบบไม่มสี่วนรว่ม (Non-participant observation) หรอืการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็น

การสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มสี่วนได้เสียใน องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น   

  3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  

ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการส ารวจ 

และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5  เอกสาร (Documents) การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืแนวทางการพัฒนา 

ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลติหรอืโครงการ วสิัยทัศนข์ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตามและประเมินผลมีประโยชนท์ี่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง

ด าเนนิโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์

ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1.  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณต์่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนนิการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2.   ได้ทราบถึงข้อด ีขอ้เสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีและการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง

ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3.  ช่วยใหก้ารใชท้รัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มคา่ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4.   สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหข์้อมูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพ

ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชงิสถิติหรอืข้อมูลที่เป็น

จรงิ ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มสี่วนได้เสีย หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรตา่ง  ๆ

  5.  กระตุน้ให้ผู้ปฏิบัติงานและผูเ้กี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มคีวามส านึกต่อหน้าที่ความรับผดิชอบ และกระตอืรอืร้นในการแก้ไข ตลอดจน

ปรับปรุงรายละเอียด เนือ้หา ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6.  การวินจิฉัย สั่งการ ผูบ้ริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบ้ริหารระดับส านัก/กอง/ฝา่ยต่าง 

ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมเีหตุมผีลในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนีย้ังสามารถก าหนด

มาตรการตา่ง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7.   ท าให้ภารกิจตา่ง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แตล่ะคน แตล่ะส านัก/

กอง/ฝา่ยต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าใหเ้ป้าหมายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มคีวามสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
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  8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรอืภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพลับ 
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ส่วนท่ี 2  ส่วนท่ี 2    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

กการติดตามและประเมินผลารติดตามและประเมินผล  
  

ส่วนท่ี 2ส่วนท่ี 2  

การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
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1. การติดตาม ( Monitoring) เป็นการตดิตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

ตามโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 256 1-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้

บรรจุไว้ในแผนด าเนนิการ  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25 61 และแผนด าเนนิการ เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะ

ได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงใหโ้ครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุลว่งไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

วิธีการตดิตามการด าเนินงาน โดยใหทุ้กหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผดิชอบ และจัดท า

รายงานการตดิตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 25 61 

พร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใชจ้รงิ เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

   ไตรมาสที่  1   เดือน ตุลาคม  – ธันวาคม  

       ไตรมาสที่  2 เดือน มกราคม  – มนีาคม  

       ไตรมาสที่  3 เดือน เมษายน  – มถิุนายน  

       ไตรมาสที่  4 เดือน กรกฎาคม – กันยายน  

และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและนโยบายองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพลับ เสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

2. การประเมินผล (Evaluation)   

 2.1  การประเมนิตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับ จะท าการประเมนิและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว (แบบที่ 1) 

 2.2  การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนที่มีตอ่การด าเนินงานของอบต.ตาม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผา่นคณะกรรมการชุมชน และ

กลุ่มตัวอย่างในพืน้ที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน าผลสรุปเสนอ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะ

ด าเนนิการประเมนิผลส าเร็จตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาปีละ 2 ครัง้ ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุง่หมาย

การพัฒนาที่ก าหนดไว้  หรอืมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไมป่ระสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุง่หมายการ

พัฒนาที่ก าหนดไว้ หรอืมียุทธศาสตร์ดา้นใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรอืโครงการพัฒนาใหมใ่ห้

เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปี ครัง้ตอ่ไป 

การติดตามและประเมินผล 
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 2.3  ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือก

โครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  ซึ่งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน  สนใจ

หรอืให้ความส าคัญน ามาประเมินผลลัพธ์ ของโครงการ  โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพงึพอใจ 
ข้อคิดเห็น หรอืข้อเสนอแนะ ของประชาชนทั่วไปหรอืกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้หน่วยงาน

ที่รับผดิชอบน าไปปรับปรุงพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 

 

 

 “หนองพลับเป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชน มีคุณภาพชวีิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  พร้อมก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียน” 

 

 

 

๑. จัดให้ม ีปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ า 

สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาจัดใหม้ีระบบการศกึษา สาธารณสุขให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคน

ในชุมชน ใหม้ีความเข้มแข็งและปลอดภัย 

๓. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและเนน้เศรษฐกิจพอเพียง   

๔. ส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 

๕. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน ์ พันธกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

จงึได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใหส้ามารถรองรับแผนงาน/

โครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้ 

 1. ชุมชนมรีะบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ า และ

สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)  
 

พันธกิจ (Mission) 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
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2. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ในชวีิตและทรัพย์สนิ  

3. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวติ  

4. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

5. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดมีีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล  

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองพลับ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าฯลฯ 

1.2  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร 

1.3  การส่งเสริมและสนับสนุนการตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า 

1.4  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปา

และขยายเขตประปา 

1.5  การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละการจัดการสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

 2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพในทุกระดับทั้งใน

และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยพร้อมก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

 2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนสิัยการรักษากีฬา  

 2.3 การส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจติใจใหป้ระชาชนมี

สุขภาพแข็งแรงตามหลักสาธารณสุข 

 2.4 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ท้องถิ่น โดยชุมชนมสี่วนรว่ม 

 2.5 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติและปลอดจากอบายมุข 

 2.6 การจัดสวัสดิการสงเคราะหแ์ก่ประชาชน  

 2.7 การเสริมสรา้งครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดเีกิดความอบอุ่น รวมทั้งการ

พัฒนาสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 3.1 ด้านการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3.2 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารตีประเพณี 
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4.1  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมแขนง

ต่างๆ จารีตขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งจิตส านึกการอนุรักษ์ ท านุ บ ารุง ศาสนา 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมอืงท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต 

5.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการ

ประสานงานระหว่าง อปท. 

5.3  การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงนิ การคลัง และ

งบประมาณให้มปีระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

5.4  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มวีัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาด้านการจัดการระบบ ICT 

5.5  เสริมสรา้งความเข้มแข็งและการมสี่วนรว่มของประชาชนและจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมความสามัคคี 

 

  
  

    
  
  

  
  
  

  
  
  
  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)                                                                            

                                                                                                                                             หน้า 18 

  
  
  

ส่วนท่ี 3ส่วนท่ี 3      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ผลการผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256611  
  

 สว่นท่ี 3สว่นท่ี 3  
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ผลการติดตามและประเมินผลผลการติดตามและประเมินผล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256161  

 

ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองพลับ   คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ได้ก าหนดเครื่องมอื อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้

เป็นสื่อส าหรับการตดิตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึน้  ซึ่งมี

ผลตอ่การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความ

จ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  

แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ   แบบตัวบ่งชีข้องการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไป

วิเคราะหท์างสถิติ และการหาผล สัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น           

โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60  

ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คอืการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี ้  

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

เป็นเครื่องมอืที่ใช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรอืประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ       

ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรอืประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชงิปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสทิธิภาพ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในการพัฒนา

กิจกรรม /โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input)  กระบวนการ  (processes)  ผลผลิต  (output)  และผลกระทบ ( impact)  

อันจะช่วยในการวิเคราะหก์ารด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป

เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชีก้ารปฏิบัติก็คือ การมสี่วนรว่มของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ( key stakeholders)  

ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสรา้งความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใชต้ัวบ่งชีเ้หล่านั้นในการ

ด าเนนิการช่วยในการตัดสินใจได้ตอ่ไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมกีารก าหนด

ระบบเตือนภัยล่วงหนา้ (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่า

เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรอืไม่  หรอือาจมกีารประเมนิแนวลึก ( in – depth evaluation) เพื่อให้

ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว้่าสิ่งที่ไดด้ าเนนิการไปนั้นมีความกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด ส าเร็จหรอืไม่  

ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม ่ 
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๒.๒  สามารถคาดการณล์ว่งหน้าได้วา่อะไรจะเกิดขึน้   ตอ่ไปในอนาคตผูท้ี่ควบคุมดูแลกิจกรรม

เหลา่นั้นจะหาวิธีการแกไ้ขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดท้ันตอ่ เหตุการณ์  หรอืแมว้า่เหตุการณจ์ะสิน้สุดแลว้       

ก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ไดจ้ะเป็นประโยชนใ์นการวางแผนการ  ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหก้าร

ปฏิบัติงานตอ่ไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอ์ยา่งมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ดขีึน้ 

๒.๔  เป็นเครื่องมอืในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเ้ป็นเกณฑพ์ิจารณา

ในการจัดสรรเงนิรางวัล ( Bonus) แกข่า้ราชการและลูกจา้งของสว่นราชการตา่งๆ โดยคาดหวังวา่จะเป็น

เครื่องมือกระตุ้นใหข้า้ราชการท างานอยา่งมปีระสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิตัวบ่งชี้ 

๔.๓  ด าเนนิการประเมนิตามตัวบ่งช้ี 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕ 61–๒๕๖5)  ดังน้ี  

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)     

 (๒)  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)   

ตัวบ่งชีท้ี่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (๕ คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  ๓๐  คะแนน   =  ดีมาก 

คะแนน  ๒๕   ขึน้ไป =  พอใช้ 

ต่ ากว่า  ๒๐    =  ต้องปรับปรุง 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

(ใส่เคร่ืองหมาย 

) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  ประเด็นการพัฒนา  และ

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)                                                                            

                                                                                                                                             หน้า 22 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนว

ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  โดยใหน้ าข้อมูลพื้นฐานใน

การพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงาน

ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์   
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท ารา่งแผน

ยุทธศาสตร ์

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์  
๑๐ ผูบ้ริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ทันภายในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพจิารณาการจัดท าแผน   

    คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน  
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)                                                                            

                                                                                                                                             หน้า 23 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5 

การประเมนิคุณภาพ 

ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองพลับ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 

๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๔  เป้าประสงค์ของแตล่ะยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน  

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 
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ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

(ใส่เคร่ืองหมาย 

) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรแ์ละแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  จุดมุง่หมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา   

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท ารา่ง

แผนพัฒนา 

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผูบ้ริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือน ตุลาคม ก่อน

ปีงบประมาณถัดไป 

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพจิารณาการจัดท าแผน   

    คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙ คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน   ไม่ได้คะแนน  
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การตดิตามและ

ประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อ

ความสอดคล้องของ

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ 

๙3  คะแนน ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  

(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖2)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพจิารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   ๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ 9 
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๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ

ระยะเวลาปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

   ๕.๑๔ หนว่ยงานรับผดิชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ  

แบบ ยท. ๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 93 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 

  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 

  ด าเนนิการได้รอ้ยละ ๓๐ ขึน้ไป  ได้  ๓  คะแนน 

  ด าเนนิการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน  

  

 

    ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๐   . 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)                                                                            

                                                                                                                                             หน้า 27 

การด าเนินการ จ านวน

โครงการ 

ร้อยละ 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี (พ.ศ. ๒๕๖0 –   

2๕๖2) 

119 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖0 

72 60.50 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

72 100 - 

การด าเนินงานจรงิ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖0 (ระหว่างตุลาคม ๒๕59 ถึง 

มีนาคม ๒๕๖0) 

7 5.88 0 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มผีลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

 

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน

โครงการ 

ผลกระทบ  
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โครงการที่ด าเนินการ 

(ตุลาคม ๒๕59 ถึง มนีาคม ๒๕๖0)   

7 ไม่มผีลกระทบ ๕ 

 

 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ๕ ๔ 

๕ การด าเนินโครงการ ๕ 0 

๖ ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน ๓๐ ๒4 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมนิตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้ ๒ 4 คะแนน ซึ่ง ต่ ากว่า ๒๕ คะแนน  

คือตอ้งปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีคา่น้อยคือ  ตัวบ่งช้ีที่  ๕  การด าเนินโครงการได้   0  คะแนน  จาก

คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 

ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการของอบต.บรรลุเป่าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จงึเห็นควร

ผูบ้ริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  อบต.สามารถด าเนินการได้เพียง  

ร้อยละ  5.88  อาจจะท าให้สิน้ปีงบประมาณอบต.จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถ

ด าเนนิการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความตอ้งการสูงสุดของประชาชน   
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ชื่อโครงการ : .....................................................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................ต าแหน่ง ............... ............................. 

สังกัด : ส านัก/กอง .............................................................................................................................  

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก 

ล าดับ

ที่ 

ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรอืเห็นชอบ  หรอืจาก

แผนชุมชน  หรอืจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น              

  

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0) 
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(ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   

๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   

๔ ได้ด าเนินโครงการ   

๕ ด าเนนิโครงการตามหว้งเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการ

ด าเนนิงาน 

  

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    

๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึน้ได้รับประโยชน์   

๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้รอ้ยละ ๕๐ ขึน้ไป   

๙ มีผลกระทบหรอืความเสียหายที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 

................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 44 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
  

 สว่นท่ี สว่นท่ี 44  

สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะสรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ  
 

 

 

 

 

 4.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

  ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมตา่ง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 พบว่า 

มีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ไป

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
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ปฏิบัติจ านวน    โครงการ (คิดเป็นรอ้ยละ  9.72   ของปี 2561 และคิดเป็นรอ้ยละ  4.55  ของ 3 ปี)  

มีการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น   9,931,238  9,931,238    บาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ   11.1511.15  ของปี 2561 และคิดเป็นรอ้ยละ  2.712.71  ของ 3 ปี) แยกเป็น 

1) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน ร้อยละของ

โครงการท่ีได้ปฏิบัติ

จริง 
ได้ด าเนินการ 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

ปี 2561 4 ป ี เสร็จ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

รวม ปี 2561 4 ปี 

1.การพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน แหล่งน้ า 

สภาพแวดล้อมน่าอยู ่

5 58 - - - 5 - - 

2. การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพชวีิตที่

ดีขึ้น 

37 52 5 - 5 32 6.94 3.25 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน ร้อยละของ

โครงการท่ีได้ปฏิบัติ

จริง 
ได้ด าเนินการ 

ไม่ได้

ด าเนินการ 

ปี 2561 4 ป ี เสร็จ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

รวม ปี 2561 4 ปี 

3. การพัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

3 4 - - - 3 - - 

4. การพัฒนาการรักษา 

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

จารตีประเพณี 

14 16 1 - 1 13 1.39 0.65 

5. การพัฒนาการ

บรหิารงานตามหลักธรร

มาภิบาล 

13 24 1 - 1 12 1.39 0.65 

รวม 72 154 7 - 7 65 9.72 4.55 
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ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  

จ านวนโครงการตามแผน ปี 2561 

จ านวนโครงการท่ีน ามาจากแผนสามปี

เพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ปี

2561 

คดิเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

                จ านวน  5  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

                จ านวน   37  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

                จ านวน  3  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

                จ านวน  14  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

                จ านวน  13  โครงการ 

 

0 โครงการ 

 

5 โครงการ 

 

0 โครงการ 

 

1 โครงการ 

 

1 โครงการ 

 

- 

 

6.94 

 

- 

 

1.39 

 

1.39 

รวม  72 โครงการ 7 โครงการ 9.72 

 

5 
0 

37 

5 8 0 

14 

1 1 

13 
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 คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) มาจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จ านวน  7  โครงการ 

2.  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีที่น ามาจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณราจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  7  โครงการ 

 

คดิเป็นร้อยละ  = 7 × 100   =   9.72 

                                   72 

    

  

  

  

  

  

  

  

2) จ านวนงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละของงบ 

ประมาณที่ใช้จ่าย

จริง 

ปี 2560 3 ปี เบิกจ่ายแล้ว 
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม ปี 2560 3 ปี 

1.การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน แหลง่

น้ า 

สภาพแวดลอ้ม

นา่อยู่ 

2,740,000 31,601,500 - - - - - 

2. การพัฒนา

คนและสังคมท่ี

มคีุณภาพชีวิต

ท่ีดขีึน้ 

5,824,518 1,058,000 958,518.80 - 958,518.80 9.65 2.35 

3. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

ตามหลัก

130,000 180,000 - - - - - 
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ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

4. การพัฒนา 

การรักษา 

ศลิปวัฒนธรรม 

ศาสนา จารีต

ประเพณี 

270,000 354,000 13,000 - 13,000 0.13 0.03 

5. กาพัฒนา 

การบริหารงาน

ตามหลัก 

ธรรมาภบิาล 

1,058,000 966,720 135,720 - 135,720 1.37 0.33 

รวม 9,931,238 40,833,500 1,107,238.80 - 1,107,238.80 11.15 2.71 

  

  

  

  

  4.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

 1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับ ประกอบด้วยยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ า 

สภาพแวดล้อมนา่อยู่ ดา้นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ดา้นดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้น ดา้นการพัฒนาการรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี   

และดา้นและดา้นกาพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้มกีาร

ด าเนนิงานตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาที่มกีาร

ประกาศใช ้สง่ผลใหก้ารปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ 

และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดมีี

ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การน ายุทธศาสตร์

การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.72 

ของปี 2561 (จากจ านวน 72 โครงการ) และคิดเป็นรอ้ยละ 4.55 ของปี 2561 (จากจ านวน 154 

โครงการ) มีการใชง้บประมาณไปทั้งสิน้ 1,107,238.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของปี 2560 

(จากจ านวน 9,931,238 บาท) และคิดเป็นรอ้ยละ 2.71 ของ 3 ปี (จากจ านวน 40,833,500 

บาท) ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
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  การน ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมนา่อยู่ 

ไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นในด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เชน่ เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ 

และระบบประปาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ได้ในระดับหนึ่ง 

  การน ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ไปสู่การปฏิบัติเป็น

การพัฒนาที่มุง่เน้นส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนให้ดียิ่งขึน้ ทั้งนีส้่งผลใหป้ระชาชนเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับมีคุณภาพชวีิตที่ดีได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

การส่งเสริมกีฬา และด้านอื่นๆ ที่มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

  การน ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่

การปฏิบัติ การพัฒนาเรยีนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าความรูใ้หม่ในการท าเกษตรกรรม

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์  

    การน ายุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 

ไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งนี้ยังให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมภายในต าบลหนองพลับ และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมศาสนาต่าง ๆ 

  การน ายุทธศาสตร์ ดา้นดา้นการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ไปสู่การปฏิบัติ 

ส่งผลใหร้ะบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนได้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 2) ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลหนองพลับ 

  ในการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับนอกจากจะมกีารตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มกีาร

ส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย ซึ่งสามารถ

สรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 

 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

 การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับในภาพรวมครัง้นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 ชุด ปรากฏว่า

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 60 ฉบับ คิดเป็น 100 % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา 

และอาชีพ 

 จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมาก

เป็นชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.33 รองลงมาเป็นหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

36.67 (จากจ านวน 60 คน) ส่วนใหญ่มอีายุ 41-50 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.67 

รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35 และน้อยสุดอายุ 51-60 ปี จ านวน 14 
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คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.33 ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยม/เทียบเท่า มจี านวน

เท่ากันคือ 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.33 รองลงมามีการศกึษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.33 และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.67 อาชีพ

ส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.33 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/

ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.67 และน้อยที่สุดมีอาชีพรับราชการ จ านวน 4 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 6.67  

 จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครัง้นี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพลับมีความพงึพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้

ข้อมูลขา่วสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงาน การด าเนนิงานด้วยความ

โปร่งใส ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มกีารรายงานผลการ

ด าเนนิงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนรว่มเพื่อ

เป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

  ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพลับในแต่ละยุทธศาสตร ์ครัง้นี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน 

ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศกึษา และอาชีพ ซึ่งจากการส ารวจระดับความพึงพอใจในแตล่ะยุทธศาสตร์สามารถสรุป

ผลได้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมนา่อยู่ จากการ

ส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ต่อ

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี  

(х  = 6.86) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับ

สุดคือมกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม และผลการด าเนินโครงการ 

/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น จากการส ารวจ พบว่า  ระดับ

พึงพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ต่อการด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( х = 6.78) เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาคือ มีการ
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รายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ มี

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการส ารวจ

พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ต่อการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( х = 6.84) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ / กิจกรรม 

ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม และ

การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านการรักษา พัฒนาศลิปวัฒนธรรมศาสนา จารีต ประเพณี จาก

การส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

ต่อการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี  

(х = 7.05) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับ

สุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล จากการส ารวจ พบว่า ระดับ

ความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ต่อการด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( х = 6.77) เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ / กิจกรรม และการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก

การด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  

  

  

  4.2.1 ข้อสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 

  1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ยังไม่ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีโครงการในแผน 72 โครงการ แต่สามารถด าเนินการได้เพียง 7 โครงการ 

  2) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ สว่นใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย  

 4.3.1 ข้อสังเกตการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

  1) ได้รับความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบสอบถามที่ได้รับ

กลับคืนมาเป็นอย่างดเียี่ยม 

ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
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  2) ในการตอบแบบสอบถามมบีางสว่นที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  

  3) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  

  

        

  

1) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมจี านวนมาก โดยไม่

ค านงึถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความ

ต้องการของประชาชนมมีากแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับจึงไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการได้อย่างเพียงพอ 

2) การใชจ้า่ยงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และดว้ย

ข้อจ ากัดของงบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสูก่ารปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ 

ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นนอ้ย 

3) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดใน

การด าเนินกิจกรรม การพัฒนาหมูบ่้านในพื้นที่รับผดิชอบ 

4) ประชาชนในต าบลขาดความเขา้ใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5) ความไม่พรอ้มขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ดา้น เช่น การถ่ายโอน

ภารกิจตา่ง ๆ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

  

  

  

1) ให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารการด าเนนิงานของ อบต.ให้มากขึ้น 

2) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมูบ่้านนั้น ๆ 

ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนมสี่วนรว่มมากขึ้น หรอืแจง้ให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 

3) การแจ้งข่าวสารของ อบต. ผา่นทางหอกระจายข่าวหมูบ่้านยังน้อยเกินไป 

4) การรายงานผลการด าเนนิงาน โครงการตา่ง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้

ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพื่อการมสี่วนรว่มและโปร่งใส 

5) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวามเหมาะสม โดยค านึงถึง

ศักยภาพ งบประมาณของท้องถิ่นเอง พืน้ที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

6) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

พลับได้อุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
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7) ควรมีการประสานงานและ บูรณาการรว่มกับหนว่ยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลใหป้ระสานขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอืที่เขามีศักยภาพกว่า 

88))  เอกสารรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2560 นอกจาก

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีการแจกให้

กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการด าเนนิงานในภาพรวมของกอง/งานเพื่อจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

หรอืรักษามาตรฐานที่ดอียู่แล้วให้ดตี่อไป  

  

  

  


