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บทที่  1 

บทนํา 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดส่้งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

มีบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ี มีอิสระในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเองดงัเห็นไดจ้ากกฎหมายฉบบั

ต่างๆ อาทิเช่น พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  พระราชบญัญติัว่า

ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบญัญติัว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธี

พิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542  ส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม  และศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  อยา่งไรก็ดี แมว้่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีอาํนาจหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงมีทรัพยากรจาํกดั ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวสัดุ อุปกรณ์  

ดงันั้น  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซ่ึงในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็น 

“แผนยุทธศาสตร์” อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการ

ทาํงานเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินและสามารถบ่งช้ีความสาํเร็จของแผนไดด้ว้ย 

  ดว้ยเหตุท่ีการวางแผนมีความสาํคญั  5  ประการ  คือ  (1)  เป็นการลดความไม่แน่นอน

และปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (2) ทาํใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มา

ในองคก์ร (3) ทาํใหก้ารดาํเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่า

ของหน่วยงานท่ีซํ้าซอ้น และ (5) ทาํใหเ้กิดความแจ่มชดัในการดาํเนินงาน ดงันั้น การวางแผนจึงก่อใหเ้กิด

ประโยชน์  ดงัน้ี  คือ  ทาํใหก้ารดาํเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยดั ลดความไม่แน่นอนใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการควบคุม ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการสร้างสรรค ์ พฒันาแรงจงูใจ พฒันาการแข่งขนั 

และทาํใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี 
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  ดงันั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกาํหนดแนวทางปฏิบติังานใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต (Where we are to 

where we what to) เป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทาง

สติปัญญาท่ีพิจารณา กาํหนดแนวทางปฏิบติั มีรากฐานการตดัสินใจตามวตัถุประสงค ์ ความรู้และการ

คาดคะเนอยา่งใชดุ้ลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่า “การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System 

attempt) เพ่ือตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสาํหรับอนาคต เพ่ือใหอ้งคก์ารบรรลุผลท่ีปรารถนา” 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  แมว้่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีดี

เท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสาํเร็จ

ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินได ้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตวับ่งช้ีว่า ผลจากการดาํเนินงานเป็นไปตามหรือ

บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร เพ่ือนาํขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข ขยายขอบเขต หรือ 

แมแ้ต่ยติุการดาํเนินงาน 

1.1 ความสําคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผน 

  การติดตามถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี

ดาํเนินการอยูโ่ดยท่ี “การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถกูออกแบบมาเพ่ือให้

ขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) เก่ียวกบัการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยูแ่ละประสิทธิภาพของ

วิธีการดาํเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแลว้ ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินงาน

ใหลุ้ล่วง ค่าใชจ่้ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีกาํหนด กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการไม่ไดรั้บประโยชน์หรือ

ไดรั้บนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาํเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ

ความขดัแยง้ในการปฏิบติังานภายในหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บประโยชน์

จากโครงการ 

  ในทางตรงกนัขา้มหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว้ จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพใน

การใชต้น้ทุน (cost-effective) ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น  การใหข้อ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการ

บรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ , การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปั้ญหา ,  

การติดตามดคูวามสามารถในการเขา้ถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย , การติดตามดูประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาํเนินงาน 

  โดยส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริหารโครงการมกัจะไม่ให้ความสาํคัญกบัการวางระบบติดตาม

โครงการ เน่ืองจากว่าเป็นส่ิงตอ้งใชเ้ทคนิคเชิงวิชาการค่อนขา้งสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน

ระดบัสูงกว่าเป็นผูด้าํเนินการ นอกจากน้ียงัเสียค่าใชจ่้ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซบัซอ้น ในทาง

ปฏิบติั อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงแลว้ข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ 
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เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่า การวางระบบติดตามไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงหรือมีความ

ซบัซอ้นแต่อยา่งใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศยัพนกังานชัว่คราว (part – time) เพียงคนเดียว โดย

มีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานการติดตามประจาํไตรมาส หรือในบางโครงการอาศยัพนักงานเต็มเวลา (full time) 

เพียงจาํนวนหน่ึงท่ีมีความเช่ียวชาญในการทาํการศึกษาติดตาม เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุนสูงสุด 

  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินการ

เช่นเดียวกบัการติดตาม เพราะผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข การขยาย หรือการยติุ

การดาํเนินการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่า

แผนงานท่ีกาํหนดไวไ้ดมี้การปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร อนัเป็นตวัช้ีวดัว่าแผน หรือ โครงการท่ีไดด้าํเนินการ

ไปแลว้นั้น ใหผ้ลเป็นอยา่งไร นาํไปสู่ความสาํเร็จตามแผนงานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ อีกทั้งการติดตามและ

ประเมินผลยงัเป็นการตรวจสอบดวู่า มีความสอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผล

ท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลถือเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุง

และการตดัสินใจต่อไป นอกจากน้ี การประเมินผลยงัถือเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าและการตดัสินใจ

อยา่งมีหลกัเกณฑ ์โดยใชข้อ้มลูท่ีเก็บรวบรวมอยา่งเป็นระบบ มีความเท่ียงตรงเป็นปรนยัเช่ือถือได ้
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บทที่  2 

ระบบตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐาน         

คิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตวัเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดงันั้น ระบบ

อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้ท่ีแผนพฒันาจะดาํเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทท่ียอ่มจะส่งผลต่อการบริหารแผน

และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น  ระบบติดตามและประเมินผลฯ คร้ังน้ี จึงมี

กรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเร่ิมตน้ของระบบ

การติดตามว่าเร่ิมจากการไดรั้บทรัพยากรไปเพ่ือดาํเนินงาน โดยจะมุ่งเนน้การติดตามการใชท้รัพยากรเม่ือ

เทียบกบัเวลา ( input monitoring) และการติดตามความกา้วหน้าของผลการดาํเนินงานเม่ือเทียบกับ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีน้ีจึงเป็นการสร้างระบบ

เพ่ือท่ีจะนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานดาํเนินต่อไปจนจบตามเวลาและยงั

จะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนทั้ งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ ์

(outcome) ว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวตัถุประสงคก์าํหนดไวล่้วงหนา้เพียงใด อยา่งไร             

 
ระบบการจดัทาํแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทอ้งถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจยันาํเขา้ 
-แผนปฏิบติัการ 
-งบประมาณ 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืน 

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การดาํเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความสําเร็จของการดาํเนิน             

งานตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

-ความสําเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนเม่ือเปรียบเทียบกบั

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring) 

-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-ความสําเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมายของแผน 

-การเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในภาพรวม 
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ก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรั้บผลกระทบจากการจดัทาํแผนปฏิบติัการนัน่ คือ ถา้ไดแ้ผนปฏิบติั

การท่ีสอดคลอ้ง  และเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล  ก็จะทาํใหร้ะบบติดตามและประเมินผลทาํหนา้ท่ี

ของระบบไปได ้  หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม  เช่น  ขาดความชดัเจน  หรือมีการปรับกิจกรรมโดย

ไม่ไดย้ดึแผนปฏิบติัการ  ฯลฯ  ก็อาจทาํใหร้ะบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดงักล่าวมีปัญหาได ้

2.1  ลกัษณะทั่วไปของระบบตดิตามและประเมนิผล 

  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือใน

ปัจจุบนัเรียกว่า  “ แผนยทุธศาสตร์ ”  จะสามารถติดตามแผนการปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์ท่ีไดก้าํหนด

ไวไ้ด ้ โดยจะกาํหนดในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยทุธศาสตร์  โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ะถกูส่งไปยงั  

“ หน่วยติดตามและประเมินผล ”  หรือ  M&E  Unit ( Monitoring  And  Evaluation  Unit )  ซ่ึงไดแ้ก่  “ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ”  ท่ีเป็นศนูยก์ลางในการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการติดตามและจากการ

ประเมินผล  รวมตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมของจงัหวดันอกจากน้ียงัทาํ

หน้าท่ีเป็น  “ ระบบสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า ”  ( Early  Warning  System )  ว่าองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีแผนยทุธศาสตร์ท่ีดีหรือไม่อยา่งไร  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการไดต้ามแผน

ท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด  การดาํเนินการตามแผนท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร  เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้

บรรลุผลไดใ้นทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 

2.2  องค์ประกอบของระบบการตดิตามและประเมนิผล 

  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถ่ินคร้ังน้ี  ประกอบด้วย

องคป์ระกอบ  3  ส่วนหลกั  คือ  ส่วนของปัจจยันาํเขา้  ( Input )  ส่วนของกระบวนการติดตาม ( Process )  

ส่วนของการประเมินผลผลลพัธ ์ ( Output  Goal )  ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได ้ ดงัน้ี 

  1.  ส่วนปัจจยันําเข้า  (Input)  คือปัจจยัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง “ มี ”  เพ่ือ

นาํเขา้สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อนัไดแ้ก่  แผนยุทธศาสตร์  

ผูป้ระเมิน  ผูถ้กูประเมิน  และเคร่ืองมือในการประเมิน ฯลฯ  ซ่ึงแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ลว้ถกู

ส่งเขา้สู่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซ่ึงเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล  (M&E  UNIT)  เพ่ือเป็นการ

รวบรวมฐานขอ้มลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดัไวโ้ดยบทบาทของ  M&E  UNIT  ต่อปัจจยั

นาํเขา้  ก็คือ  การเป็นผูว้ิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตนเองคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบรายงานแบบท่ี  1  แบบช่วยกาํกบัการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการทบทวนว่าการจดัทาํแผนไดใ้ชก้ระบวนการครบ

ทุกขั้นตอนหรืออยา่งไร 
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  2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม  ( Process )  คือ  ช่วงของการดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน  เทศบาลตาํบลกระจบั  ไดก้าํหนดเป็นการติดตาม 3  ช่วง   คือ  ช่วงท่ี  1  (ตุลาคม 

– มกราคม )   ช่วงท่ี  2  ( กุมภาพนัธ ์ – พฤษภาคม ) ช่วงท่ี  3  ( มิถุนายน – กนัยายน ) ในแต่ละปี  โดยการ

ติดตามดงักล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง  (IR หรือ Intermediate  Result)  ของแผนยุทธศาสตร์ว่า

เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีไดก้าํหนดไวห้รือไม่  ในรูปแบบของการรายงานเขา้สู่ส่วนกลาง  

โดยมีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยในการประสานแผนทอ้งถ่ินในระดับจังหวดั  ซ่ึงในการ

ติดตามในขั้นตอนน้ีเป็นช่วงท่ีทาํใหท้ราบว่า  แผนยทุธศาสตร์ท่ีไดก้าํหนดไวดี้หรือไม่สามารถวดัไดจ้ริง

หรือเปล่า  นอกจากน้ี  การติดตามในทุกช่วงของแผนยงัสามารถเป็น “สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้”  ( Early  

Warning  System )  ว่าแผนยุทธศาสตร์ท่ีไดก้าํหนดไวส้ามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดห้รือไม่  

เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินงานท่ีจะสามารถ

นาํไปสู่การบรรลุแผนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบรายงานสู่  M&E  UNIT  หรือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน้ีโดยการติดตามคร้ังน้ี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามผลการดาํเนินงาน  ไดแ้ก่  

แบบรายงานแบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยการติดตามการดาํเนินงานของโครงการและการเปล่ียนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ  การติดตามโครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงาน 

  3.  ส่วนของการประเมนิผลลัพธ์  (Output , Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดทา้ยหรือ

อาจถกูเรียกว่า  “ การประเมินแผนยุทธศาสตร์ ”  ซ่ึงจะไดแ้สดงให้เห็นว่าเม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานของ

แผนยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมาในแต่ละปี  ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวห้รือไม่  รวมทั้ง

จดัทาํรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่  M&E  UNIT  ระดับจังหวดัเพ่ือเป็นหน่วยในการ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับ  บุคลากร  หน่วยงาน  และองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้งไดแ้ละเป็นฐานในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการประเมินผลลพัธ์ได้แก่  แบบรายงานแบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์  โดยมีเน้ือหาท่ีสาํคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวข้องต่อผลการ

ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี  3/2)  ความพึงพอใจ

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ี

เลือก  (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี  3/3) 
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2.3  ความเป็นระบบของการตดิตามและประเมนิผล 

  จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินขา้งตน้  สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นระบบ  (Systematic)  ของรายงานในระบบติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้  2  ระดบัใหญ่  คือ  ระดบัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั  (อบจ.)  ซ่ึงเป็น  M&E  Unit  ระดับจงัหวดั  และระดับเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตาํบล  

(อบต.)  ซ่ึงจะมีหน่วยติดตามและประเมินดว้ยตนเอง  Self   Assessment  Unit  เพ่ือทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลและส่งขอ้มูลให้กบั  M&E  Unit  ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ทั้ งน้ี  องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั  (อบจ.)  จะตอ้งมีบทบาทหลกั  3  บทบาท  คือ  บทบาทในการเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลข่าวสาร  

(Data  base)  2  บทบาทเป็นนกัวิเคราะห์โครงการ  (Project  Analyst)  และ  3  บทบาทการเป็นผูเ้ช่ือมโยง

แผนยทุธศาสตร์  (Strategic  Linkage)   

แผนภาพแสดงความเป็นระบบ   Systematic   ของการรายงาน 

ในระบบการตดิตามจากท้องถิน่สู่ M&E Unit ระดับจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกกกกกกกกกกก 

 

 

 
M&E Unit   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                                    รายงาน 

ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผน 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

             รายงาน                    รายงาน                 รายงาน 

ระบบการประเมิน 
ตนเอง 
อบต. 

ระบบการประเมิน 
ตนเอง 
อบต. 

รายงาน 
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2.4 หน้าที่ของหน่วยตดิตามและประเมนิผล (M&E Unit ) 

 จากระบบดงักล่าวจะเห็นว่าหน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดบั คือ 

ระดบับนหรือระดบัจงัหวดัและระดบัล่างหรือระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีหน่วยติดตามและ

ประเมินผลจะมีหนา้ท่ีหลกัๆ ดว้ยกนั  3  ประการ  คือ 

 1) หนา้ท่ีในการจดัทาํฐานขอ้มลู (Database) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานตามแผนงานต่างๆ โดย 

 -ในระดบักลาง  ซ่ึงไดแ้ก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหนา้ท่ีโดยตรง

ในการเก็บและรวบรวมขอ้มลูในเร่ืองของการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ และการดาํเนินงานตาม

แผนงานท่ีไดมี้การระบุเอาไว ้ตามแบบรายงานท่ีกาํหนดแลว้จดัทาํเป็นรายงานภายในเพ่ือใหอ้งคก์รของ

ตนเองไดรั้บรู้รับทราบถึงระดบัความสาํเร็จของแผนงาน เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในอนาคต 

นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลในระดบัน้ีกค็วรจะมีหนา้ท่ีในการส่งต่อขอ้มลูไปยงัหน่วย

ติดตามและประเมินผลในระดบับน เพ่ือใชป้ระโยชน์ต่อไปดว้ย 

 -ในระดบับน  คือ  อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผลจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของหน่วย

ติดตามและประเมินผลในระดบัล่างเขา้ไวด้ว้ยกนั และจดัทาํเป็นฐานขอ้มลูท่ีรวมศนูย ์ณ จุดๆ เดียว 

นอกจากนั้น ก็ควรจะทาํเป็นรายงานขอ้มลูในภาพรวมของการดาํเนินงานตามแผนงานในระดบัจงัหวดั 

เพ่ือแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายในและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัล่างลงไปเพ่ือใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจในอนาคต 

 2) หนา้ท่ีในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถกูตอ้ง (Project analysis and validation) 

เม่ือไดมี้การรวบรวมขอ้มลูแลว้ การวิเคราะห์ขอ้มลูก็เป็นหนา้ท่ีต่อมา โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูน้ี โดย 

 -ในระดบัล่าง  หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ขอ้มลูของตนเองในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานของโครงการและการดาํเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าไดด้าํเนินงานตาม

แผนงาน ทิศทางของโครงการไดด้าํเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่ แลว้จดัทาํ

เป็นรายงานเพ่ือการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยงัจดัส่งรายงานแบบดงักล่าวไปยงัหน่วยติดตามและ

ประเมินผลในระดบับนดว้ย 

 -ในระดบับน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวม

รายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบัล่าง เพ่ือวิเคราะห์ถึงความ

เช่ือมโยงของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และวิเคราะห์ถึงการดาํเนินงานทั้งหมดในระดบั

ยทุธศาสตร์ภาพรวม ทาํการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูและรายงานการวเิคราะห์ของหน่วยติดตาม

และประเมินผลในระดบัล่าง โดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบับนควรมีการออกพ้ืนท่ีไป
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ตรวจสอบ หรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและประเมินในระดบัล่างเป็นจุดๆ นอกจากน้ี หน่วยติดตาม

และประเมินผลยงัควรทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบัล่างท่ีอาจจะยงั

ไม่มีความสามารถในการทาํหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพมากนกั 

 3) หนา้ท่ีในการเช่ือมโยงกลยทุธ ์(Strategic Linkage) ลกัษณะหนา้ท่ีในส่วนน้ีจะเป็นการ

ประสานกนัทั้งในระดบัล่างและระดบับนจะเก่ียวขอ้งกบัการประสานงาน และการจดัการประชุมของผูท่ี้

มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานเพ่ือใหรั้บรู้ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการดาํเนินงาน

ตามแผนงานว่า ควรจะมีการแกไ้ขและควรดาํเนินการเพ่ิมเติมในเร่ืองใด นอกจากนั้น หน่วยติดตามและ

ประเมินผลยงัควรทบทวนงานท่ีไดท้าํมาในช่วงก่อนหนา้โดยการจดัทาํในรูปของรายงานประจาํปี 

แผนภาพ 

หน้าที่หลกัของหน่วยตดิตามและประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่  1    การช่วยกาํกบัการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.วตัถุประสงคข์องแบบ 

 แบบช่วยกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ประเมินการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินวา่ดาํเนินการครบถว้นทุกขั้นตอนมากนอ้ย

เพียงใด อยา่งไร 

 

จัดทําฐานข้อมูล 
( Database) 

การวิเคราะห์โครงการ 

(Project Analysis) 

การเช่ือมโยงกลยทุธ์ 

( Strategic linkage) 

หน้าที่หลักของหน่วย 

ติดตามและประเมินผล 

(M&E Unit ) 
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 2.ประโยชน ์

 1) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับ เมืองพทัยา เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีจะนาํไปใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 3 ปี และโครงการท่ีไดรั้บเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงนอกจากจะทาํใหรั้บทราบถึงสถานการณ์ในการดาํเนินงานแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็น 

“สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้” ว่าแผนยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดหรือไม่ 

 2) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใชใ้นการติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาพรวม 

 3.ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแบบท่ีใชใ้นการติดตามผล

การดาํเนินงานขององคก์รส่วนทอ้งถ่ินรายไตรมาส 3 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นเดือนแรก

ของปีงบประมาณ 

 4.องคป์ระกอบของแบบ 

 แบบติดตามผลการดาํเนินงานของเทศบาล ประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีสาํคญั 4 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 -ช่ือหน่วยงาน 

 -ไตรมาสท่ีรายงาน 

 ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 3 ปี 

 -จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 

 -จาํนวนโครงการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

 -ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาประจาํปี 

 -จาํนวนโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 -การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ส่วนท่ี 3  ผลการดาํเนินงานตามโครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 -โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาํปี 

 ส่วนท่ี 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน   
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คาํช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยจะทาํการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผน

ยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลกระจบั อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มี 

การดําเนินงาน 

ไม่มี 

การดําเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

1.มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

2.มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

3.มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   

4.มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

5.มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที่  2  การจดัทําแผนการพฒันาท้องถิน่   

7.มีการรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของทอ้งถ่ินมาจดัทาํฐานขอ้มลู   

8.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน   

9.มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

  

10.มีการกาํหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

11.มีการกาํหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

12.มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

13.มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   

แบบที่  1  แบบช่วยกํากับการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ประเด็นการประเมนิ 
มี 

การดําเนินงาน 

ไม่มี 

การดําเนินงาน 

14.มีการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15.มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   

16.มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   

17.มีการจดัทาํบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   

18.มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   

19.มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   
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คาํช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตแ้ผนพฒันา 3 ปี  เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการดาํเนินงานในเดือน  ตุลาคม 2555 –  

กนัยายน  2556 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1.ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลกระจบั 

2.รายงานผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ.2556 

ส่วนที่  2   ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา  3  ปี 

3.จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา   3  ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  2556 ปีที่  2  2557 ปีที่  3  2558 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.การพฒันาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

41 17,164,500 22 22,430,000 19 20,704,600 82 60,299,100 

2.การพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ 

5 120,000 2 6,030,000 4 5,670,000 10 11,820,000 

3.การพฒันาดา้น

สังคมและคุณภาพ

ชีวติ 

55 5,999,000 49 7,079,000 48 3,739,000 152 16,817,000 

4.การพฒันาดา้น                 

การจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

15 1,900,000 10 5,210,000 11 10,410,000 36 17,520,000 

5.การพฒันาดา้น

การเมือง-การ

บริหาร 

66 5,335,600 40 8,909,600 39 17,815,800 145 32,061,000 

รวม 182 30,534,100 123 49,658,600 121 58,339,400 426 138,532,100 

แบบที่  2  แบบตดิตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 



 14 

4.จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  2556 ปีที่  2  2557 ปีที่  3  2558 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.เป็นแหลง่

ผลิตภณัฑเ์กษตร

และเกษตร

อุตสาหกรรมท่ี

ปลอดภยัจาก

สารพิษ 

- - - - - - - - 

2.พฒันาสินคา้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นเป็น

สินคา้ส่งออก 

- - - - - - - - 

3.ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และวถิีชุมชน 

- - - - - - - - 

4.พฒันาเศรษฐกิจ

ชายแดนตะวนัตก 

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
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        5.  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปี  2556 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จาํนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จาํนวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง 

ดําเนนิการ 

จาํนวนโครงการ 

ที่ยงัไม่ได้ 

ดําเนนิการ 

จาํนวนโครงการ 

ที่มกีารยกเลกิ 

จาํนวนโครงการ 

ที่มกีารเพิม่เตมิ 

 

จาํนวนโครงการ 

ทั้งหมด 

 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

16 61.53 - - - - 4 15.38 6 23.07 26 22.60 

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจ 

2 66.66 - - - - 1 33.33 - - 3 2.60 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นสงัคมและคุณภาพชีวติ 

37 86.04 - - - - 6 13.95 - - 43 37.39 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นการจดัการทรัพยากร  

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6 46.15 - - - - 7 53.84 - - 13 11.30 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นการเมือง - การบริหาร 

24 80.00 - - - - 6 20.00 - - 30 26.08 

รวม 85 73.91 - - - - 24 20.86 6 5.21 115 100.00 

15 
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6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบ 

ประมาณ 

ต้ังไว้ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ      จํานวนเงิน      ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

13,357,000 11,019,000 82.49 - - 11,019,000 82.49 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกจิ 

200,000 168,800 84.40 - - 168,800 84.40 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

4,887,160 3,540,559.87 72.44 - - 3,540,559.87 72.44 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

386,000 373,800 96.83 - - 373,800 96.83 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมือง - การบริหาร 

2,037,100 603,059 29.60 - - 603,059 29.60 

รวม 20,867,260 15,705,218.87 75.26 - - 15,705,218.87 75.26 

ส่วนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

7.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาํปี 2556 

โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ดําเนนิการ 

ยงัไม่ได้ 

ดําเนนิการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบกิจ่ายไป 

1.สนบัสนุนครุภณัฑก์ารศึกษา 

(คอมพิวเตอร์) 

2.สนบัสนุนการจดัการเรียน

การสอนครูศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

3.ฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 

4.สนบัสนุนศนูยเ์ดก็เลก็ 

5.สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ         

ผูพิ้การ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

25,900 

 

155,000 

 

171,500 

519,085 

7,525,200 

 

25,900 

 

155,000 

 

3,500 

518,815 

7,324,200 
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8.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ดําเนนิการ 

ยงัไม่ได้ 

ดําเนนิการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบกิจ่ายไป 

- - - - - - 

รวม - - - - - 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
 - แผนงาน/โครงการ ในแผนพฒันาเทศบาลสามปีมีจาํนวนมาก ในขณะท่ีงบประมาณดาํเนินการมีจาํกดั 
 -ไดรั้บเงินเงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาลลดลง  และล่าชา้  

 ปัญหาอุปสรรคการดําเนนิโครงการที่ยกเลกิการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการผงัเมอืง 
กองช่าง 
1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตซอยเทศบาลกระจบั 4/2  ยกเลิกเน่ืองจาก พ้ืนท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีดินของเอกชน 
2.โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ าซอยเทศบาลกระจบั 11 ยกเลิกเน่ืองจาก ถนนทางหลวงยงัไม่มี

ท่อระบายนํ้ าท่ีจะรองรับการระบายนํ้ าออกจากซอยดงักล่าว 
กองการประปา 
3.โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระจบั 4/1 (ซอยเป็ดพะโล)้ ยกเลิกเน่ืองจาก 

งบประมาณรายรับไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
4.โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระจบั 13 ยกเลิกเน่ืองจาก งบประมาณรายรับ

ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
 สํานักปลดัเทศบาล 
 5.โครงการอบรมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  ยกเลิกเน่ืองจาก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
 6.โครงการจดังานวนัเทศบาล ยกเลิกเน่ืองจาก เทศบาลมีการทาํบุญเล้ียงพระช่วงปีใหม่แลว้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 7.โครงการกีฬาอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)สมัพนัธอ์าํเภอบา้นโป่ง ยกเลิกเน่ืองจาก อาํเภอ

บา้นโป่งงดการจดัการแข่งขนักีฬา อสม. 
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 8.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  ยกเลิกเน่ืองจาก โอน

งบประมาณไปบูรณาการร่วมกบัโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือบูรณาการร่วมกนัขององคก์รชุมชน

เทศบาลตาํบลกระจบั 
 9.โครงการติดตั้งเหลก็ดดัพร้อมมุง้ลวดอาคารเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลกระจบั

(ดา้นบน)  ยกเลิกเน่ืองจาก อาคารดา้นล่างติดตั้งเหลก็ดดัเพ่ือความปลอดภยัแลว้ 
 10.โครงการธรรมะนาํทาง ยกเลิกเน่ืองจาก   เดก็และเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  แจง้ว่าไม่

พร้อมเขา้รับการอบรมเน่ืองจากตอ้งเตรียมตวัสอบ 
 11.โครงการสืบสานความรู้จากครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ยกเลิกเน่ืองจาก วิทยากรขอเล่ือนการอบรม 
 12.โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาํบลกระจบั ยกเลิกเน่ืองจาก ดาํเนินการแต่ใช้

งบประมาณจากกองทุน สปสช. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 13.โครงการคลองสวยนํ้ าใส  ยกเลิกเน่ืองจาก ไม่ใชง้บประมาณดาํเนินการ ประกอบกบัมีคนดูแล

ประจาํและมีแผนในการขุดลอก คูคลอง 
 14.โครงการสร้างจิตสาํนึก รู้สึกรักส่ิงแวดลอ้ม ยกเลิกเน่ืองจาก ส่วนใหญ่ไดร่้วมกิจกรรมสร้าง

จิตสาํนึกดูแลสาธารณะ เช่น ทาํความสะอาดวดัต่างๆ  ปลกูตน้ไมร่้วมกบับริษทัหา้งร้านในพ้ืนท่ี (ราชา

เซรามิค) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง-การบริหาร 

 กองการประปา 

15.โครงการจดัซ้ือชุดจ่ายสารเคมีอตัโนมติั จาํนวน 3 ชุด  ยกเลิกเน่ืองจาก งบประมาณรายรับไม่

เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
16.โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกรองหยาบติดตั้งแท็งกห์อถงันํ้ าบาดาล จาํนวน 2 เคร่ือง  ยกเลิก

เน่ืองจาก งบประมาณรายรับไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
 สํานักปลดัเทศบาล 
 17.อุดหนุนตามโครงการประสานการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ยกเลิกเน่ืองจาก จงัหวดัไม่มีหนงั

หนงัสือขอรับเงิน 

18.โครงการรวมพลงัตา้นยาเสพติด  ยกเลิกเน่ืองจาก  อาํเภอจดัการอบรมแลว้ 

19.โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนกังาน ลกูจา้ง ยกเลิกเน่ืองจาก ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังาน ไดอ้บรมศึกษาดูงานร่วมกบั  

อสม.และกรรมการชุมชน  
20.โครงการศนูยป์ระสานการพฒันาศกัยภาพหน่วยสนบัสนุนภารกิจฯ ยกเลิกเน่ืองจาก จงัหวดั

ไม่มีหนงัสือขอรับเงิน 
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21.โครงการพฒันาบุคลากรเทศบาล ยกเลิกเน่ืองจาก พนกังานส่วนใหญ่เขา้ร่วมการอบรมตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งแลว้ 
22.โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ยกเลิกเน่ืองจาก จาํนวน สมาชิก            

อปพร. ท่ีสมคัรใจเขา้รับการอบรมทบทวนมีจาํนวนนอ้ย 
23.โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ประชาชน ยกเลิกเน่ืองจาก  

งบประมาณไม่เพียงพอ 
24.โครงการสนบัสนุนการป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงวนัหยดุเทศกาล ยกเลิกเน่ืองจาก เทศบาลไม่มี

จุดบริการช่วงวนัหยดุราชการ 
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คาํช้ีแจง  :  แบบท่ี  3   เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระเมินผลการดาํเนินงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดไว ้และมีกาํหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 คร้ัง

หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ  

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1.ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลกระจบั 

2.รายงานผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ.2556 

3.ยทุธศาสตร์และจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจาํนวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

 
ยุทธศาสตร์ 

จาํนวนโครงการ 
จาํนวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จาํนวนโครงการ                     

ที่ได้ปฏิบตั ิ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

41 26 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

4 3 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

55 43 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

15 13 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร 

 

66 30 

รวม 

 

182 115 

 
 
 
 
 

แบบที่  3   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่  3   ผลการดําเนินงาน 

4.ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่

พอใจ 

1)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13.64 74.54 11.81 

2)มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 13.38 75.59 11.02 

3)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 13.38 64.82 21.78 

4)มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.92 68.24 22.83 

5)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 11.02 64.56 24.40 

6)การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 13.91 69.55 16.53 

7)ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 

12.86 68.76 18.37 

8)การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 12.07 69.55 18.37 

9)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 14.43 69.55 18.37 

ภาพรวม 12.62 69.20 18.11 
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5.ผลการดาํเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 

 โดยวดัระดบัความพึงพอใจเป็นคะแนน   0  ถึง   10  ในแต่ละประเด็นการประเมิน เม่ือรวบรวม

ขอ้มลูและแจกแจงความถ่ีแลว้จะไดค้ะแนนเฉล่ียของประชากรแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น  3  ระดบั ซ่ึง

มีเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี  

 ช่วงกวา้งระหว่างระดบัชั้น ( คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด ) =   ( 10 – 0 )  =  3.33 

                       จาํนวนชั้น                               3 

 ค่าเฉล่ีย                                       ระดบัความรู้สึก                          การแปลค่าความหมาย 

             0 – 3.33    ไม่พอใจ  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

        3.34 – 6.66    พอใจ   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

        6.67 – 10.00   พอใจมาก  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงแบ่งไดท้ั้งส้ิน  จาํนวน   3  ระดบั  คือ  ระดบันอ้ย  

ระดบัปานกลาง และระดบัมาก สามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี 

 ระดับน้อย  หมายถึง  ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดาํเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ ซ่ึงเทศบาล

ตาํบลกระจบัจะตอ้งปรับปรุงการดาํเนินการต่างๆ โดยเร็ว 

 ระดับปานกลาง  หมายถึง  ประชาชนค่อนขา้งพึงพอใจต่อการดาํเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ แต่

อาจมีขอ้บกพร่องในบางเร่ือง ซ่ึงเทศบาลตาํบลกระจบัจะตอ้งปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบัในแต่

ละยทุธศาสตร์ 

 เม่ือหาค่าเฉล่ียแลว้นาํมาเทียบกบัค่าคะแนนของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซ่ึงระดบัค่าเฉล่ีย 

10 เท่ากบัระดบัความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากบัร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชน  100  เปอร์เซ็นต ์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบั   

โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลกระจบั  12  ชุมชน   จาํนวน  381   คน  แยกเป็น  

 เพศ   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  230  คน  คิดเป็นร้อยละ   60.36  และ เพศชาย จาํนวน   

151  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.63 

 อาย ุ  ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง  20 – 30   ปี  จาํนวน  86  คน คิดเป็นร้อยละ  22.57  รองลงมาอายุ

ระหว่าง  41 – 50 ปี  จาํนวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.47   อายุระหว่าง  31 – 40  ปี  จาํนวน  67  คน   

คิดเป็นร้อยละ  17.58  อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จาํนวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.27  อายุต ํ่ากว่า  20  ปี 

จาํนวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.64 และอายมุากกว่า 60 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.44  ตามลาํดบั   

 ระดบัการศึกษา  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จาํนวน  131  คน    

คิดเป็นร้อยละ  34.38  รองลงมาในระดบั  ประถมศึกษา จาํนวน  108  คน คิดเป็นร้อยละ  28.34  ระดบั

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.86  ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 48 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.59  ระดบัอ่ืนๆ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56  และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.24  ตามลาํดบั 

 อาชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง จาํนวน  129 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.85  รองลงมา 

ประกอบอาชีพ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.78  นักเรียน นักศึกษา จาํนวน 

70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87  ประกอบอาชีพ

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  6.29  ประกอบอาชีพเกษตรกร  จาํนวน 23 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 6.03  และประกอบอาชีพรับราชการ  จาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.77  ตามลาํดบั 

ส่วนที่  2   ความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

                 ความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบัในแต่ละยุทธศาสตร์การพฒันา 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการผงัเมือง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

1)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.28 

2)มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 5.28 

3)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.21 

4)มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 5.13 

5)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 4.95 
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ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

6)การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 5.24 

7)ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิ่น 5.19 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 5.31 

ภาพรวม 5.20 

 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบัใน

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการผงัเมือง แต่มีขอ้บกพร่องในบางเร่ือง ซ่ึงตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 

    ยุทธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

1)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.36 

2)มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 5.32 

3)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.12 

4)มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 5.04 

5)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 5.08 

6)การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 5.12 

7)ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 

5.19 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 5.20 

ภาพรวม 5.17 

 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบัใน

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ แต่มีขอ้บกพร่องในบางเร่ือง ซ่ึงตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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   ยุทธศาสตร์ที่  3   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

1)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.54 

2)มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 5.58 

3)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.30 

4)มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 5.33 

5)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 5.21 

6)การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 5.42 

7)ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 

5.36 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 5.19 

ภาพรวม 5.30 

 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบัใน

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต แต่มีขอ้บกพร่องในบางเร่ือง ซ่ึงตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

1)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.30 

2)มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 5.24 

3)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.16 

4)มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 6.17 

5)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.09 
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ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

6)การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 6.38 

7)ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 

6.30 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.41 

ภาพรวม 6.27 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  ต่อการดาํเนินงานของ

เทศบาลตาํบลกระจบัในยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่มี

ขอ้บกพร่องในบางเร่ือง ซ่ึงตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง – การบริหาร 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

( เตม็  10  คะแนน ) 

1)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.33 

2)มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.37 

3)มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.24 

4)มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 6.28 

5)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.11 

6)การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 6.24 

7)ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน 

6.40 

8)ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 6.44 

ภาพรวม 6.30 

 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  ต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกระจบัใน

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง – การบริหาร แต่มีขอ้บกพร่องในบางเร่ือง ซ่ึงตอ้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลกระจบั 

1.ควรมีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพฒันาปีละ  2  คร้ัง โดยใหมี้การประชุมเพ่ือ

วางแผนกาํหนดตวัช้ีวดัก่อนการดาํเนินการติดตาม 

2.ควรใหมี้การสุ่มติดตามผลการดาํเนินการเป็นรายโครงการ/กิจกรรม 

3.ควรแจกแผนการดาํเนินงานประจาํปีใหค้ณะกรรมการทราบ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม   

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 


