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บทที่  1 

บทนํา 
 

  รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย ท่ีผ*านมา ได(ส*งเสริมให(องค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินมี
บทบาทและอํานาจหน(าท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการท(องถ่ินของตนเองดังเห็นได(จากกฎหมายฉบับต*างๆ 
อาทิเช*น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก*องค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส*วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว*าด(วยการ
เข(าชื่อเสนอข(อบัญญัติท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว*าด(วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท(องถ่ิน หรือผู(บริหารท(องถ่ิน พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว*าด(วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู(ดํารงตําแหน*งทางการเมือง พ.ศ. 2542  ส*งผลให(องค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินมีบทบาทและ
อํานาจหน(าท่ีต*างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในด(านโครงสร(างพ้ืนฐานด(านงานส*งเสริมคุณภาพชีวิต ด(านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร(อย ด(านการวางแผน การส*งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรม และการท*องเท่ียว  ด(านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม  
และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปEญญาท(องถ่ิน 

  อย*างไรก็ดี แม(ว*าองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินจะมีอํานาจหน(าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต*องค$กร
ปกครองส*วนท(องถ่ินส*วนใหญ*ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ$  
ดังนั้น  เพ่ือให(การดําเนินงานขององค$กรเป%นไปอย*างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ มีความโปร*งใส และ
เกิดประโยชน$สูงสุดแก*ท(องถ่ินของตน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ซ่ึงในปEจจุบันได(ปรับเปลี่ยนเป%น “แผน
ยุทธศาสตร#” อันเป%นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให(องค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน สามารถ
ดําเนินงานได(ตามเปIาหมายท่ีวางไว( จึงจําเป%นต(องมีการกําหนดแผนสามารถตอบสนองต*อการทํางานเพ่ือ
พัฒนาท(องถ่ินและสามารถบ*งชี้ความสําเร็จของแผนได(ด(วย 

  ด(วยเหตุท่ีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ  คือ  (1)  เป%นการลดความไม*แน*นอนและ
ปEญหาความยุ*งยากซับซ(อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (2) ทําให(เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม*ๆเข(ามาใน
องค$กร (3) ทําให(การดําเนินการขององค$กรบรรลุเปIาหมายท่ีปรารถนา (4) เป%นการลดความสูญเปล*าของ
หน*วยงานท่ีซํ้าซ(อน และ (5) ทําให(เกิดความแจ*มชัดในการดําเนินงาน ดังนั้น การวางแผนจึงก*อให(เกิด
ประโยชน$  ดังนี้  คือ  ทําให(การดําเนินงานบรรลุจุดมุ*งหมาย เป%นการประหยัด ลดความไม*แน*นอนใช(เป%น
เกณฑ$ในการควบคุม ส*งเสริมให(เกิดนวัตกรรมและการสร(างสรรค$ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข*งขัน และ
ทําให(เกิดการประสานงานท่ีดี 

  ดังนั้น การวางแผนจึงเป%น “การพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให(บรรลุเปIาหมาย
ท่ีปรารถนา เปรียบเสมือนเป%นสะพานเชื่อมโยงระหว*างปEจจุบันและอนาคต (Where we are to where 
we what to) เป%นการคาดการณ$สิ่งท่ียังไม*เกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเป%นกระบวนการทางสติปEญญาท่ี
พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติ มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค$ ความรู(และการคาดคะเนอย*างใช(
ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล*าวได(ว*า “การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเป%นระบบ (System attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือให(องค$การบรรลุผลท่ีปรารถนา” 



 

  จากท่ีกล*าวมาข(างต(น  แม(ว*าองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท(องถ่ินท่ีดีเท*าไรก็
ตาม แต*หากไม*สามารถบ*งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได( ก็ไม*สามารถท่ีจะบ*งบอกความสําเร็จของ
แผนพัฒนาท(องถ่ินได( “ระบบติดตาม” จึงเป%นเครื่องมือสําคัญท่ีช*วยให(การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป%นตัวบ*งชี้ว*า ผลจากการดําเนินงานเป%นไปตามหรือบรรลุ
ตามเปIาหมายหรือไม*อย*างไร เพ่ือนําข(อมูลดังกล*าวมาใช(ในการปรับปรุง แก(ไข ขยายขอบเขต หรือ แม(แต*ยุติ
การดําเนินงาน 

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

  การติดตามถือได(ว*าเป%นเครื่องมือท่ีจําเป%นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยู*โดยท่ี “การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให(
ข(อมูลปIอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปEญหาท่ีกําลังเผชิญอยู*และประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไม*มีระบบติดตามของโครงการแล(ว ย*อมส*งผลให(เกิดความล*าช(าในการดําเนินงานให(
ลุล*วง ค*าใช(จ*ายโครงการสูงเกินกว*าท่ีกําหนด กลุ*มเปIาหมายหลักของโครงการไม*ได(รับประโยชน$หรือได(รับ
น(อยกว*าท่ีควรจะเป%น เกิดปEญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย(งในการปฏิบัติงานภายในหน*วยงานหรือระหว*างหน*วยงานกับกลุ*มเปIาหมายท่ีได(รับประโยชน$จาก
โครงการ 

  ในทางตรงกันข(ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล(ว จะก*อให(เกิดประสิทธิภาพในการใช(
ต(นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด(านต*างๆ ยกตัวอย*างเช*น  การให(ข(อมูลปIอนกลับเก่ียวกับการบรรลุ
เปIาหมายของโครงการต*างๆ , การระบุปEญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก(ปEญหา ,  การติดตาม
ดูความสามารถในการเข(าถึงโครงการของกลุ*มเปIาหมาย , การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ส*วนต*างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

  โดยส*วนใหญ*แล(วผู(บริหารโครงการมักจะไม*ให(ความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว*าเป%นสิ่งต(องใช(เทคนิคเชิงวิชาการค*อนข(างสูง จึงปล*อยให(เป%นหน(าท่ีของหน*วยงาน
ระดับสูงกว*าเป%นผู(ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค*าใช(จ*ายสูง และก*อให(เกิดความยุ*งยาก ซับซ(อน ในทาง
ปฏิบัติ อย*างไรก็ตามในความเป%นจริงแล(วข้ึนอยู*กับความจําเป%นและทรัพยากรท่ีมีอยู*ในแต*ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได(ว*า การวางระบบติดตามไม*จําเป%นท่ีจะต(องแบกรับภาระต(นทุนท่ีสูงหรือมีความ
ซับซ(อนแต*อย*างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part – time) เพียงคนเดียว โดย
มีหน(าท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full time) 
เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม เพ่ือจะเลือกใช(วิธีติดตามท่ีก*อให(เกิด
ประสิทธิภาพในการใช(ต(นทุนสูงสุด 

  ในส*วนของ “การประเมินผล” นั้นเป%นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป%นสําหรับการดําเนินการเช*นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลท่ีได(จากการประเมินจะใช(ในการปรับปรุง แก(ไข การขยาย หรือการยุติการดําเนินการ 
ซ่ึงข้ึนอยู*กับวัตถุประสงค$ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป%นสิ่งท่ีจะบ*งชี้ว*าแผนงานท่ีกําหนดไว(
ได(มีการปฏิบัติหรือไม* อย*างไร อันเป%นตัวชี้วัดว*าแผน หรอื โครงการท่ีได(ดําเนินการไปแล(วนั้น ให(ผลเป%น
อย*างไร นําไปสู*ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว(หรือไม* อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป%นการ
ตรวจสอบดูว*า มีความสอดคล(องกับการใช(ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได(จากการติดตามและ 



 

ประเมินผลถือเป%นข(อมูลย(อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปใช(ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต*อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป%นกระบวนการตัดสินคุณค*าและการตัดสินใจอย*างมีหลักเกณฑ$ โดยใช(
ข(อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย*างเป%นระบบ มีความเท่ียงตรงเป%นปรนัยเชื่อถือได( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  2 

ระบบติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค#กรปกครองส$วนทองถิ่น 
 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินมีฐาน         
คิดว*าระบบติดตามและประเมินผลไม*อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนก*อนหน(าท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการ จึงเป%นเหมือนบริบทท่ีย*อมจะส*งผลต*อการบริหารแผน
และจะส*งผลต*อการติดตามและประเมินผลด(วยเช*นกัน  ดังนั้น  ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้ จึงมี
กรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มต(นของระบบการ
ติดตามว*าเริ่มจากการได(รับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน โดยจะมุ*งเน(นการติดตามการใช(ทรัพยากรเม่ือเทียบ
กับเวลา ( input monitoring) และการติดตามความก(าวหน(าของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปIาหมายท่ี
กําหนดไว( (performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเป%นการสร(างระบบเพ่ือท่ีจะนําไปสู*
การปรับปรุงแก(ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให(งานดําเนินต*อไปจนจบตามเวลาและยังจะมีระบบ
ประเมินผลมาประเมินว*าเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในส*วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ$ (outcome)  
ว*าเป%นไปตามท่ีตั้งเปIาหมายหรือเป%นไปตามวัตถุประสงค$กําหนดไว(ล*วงหน(าเพียงใด อย*างไร       

 

       

 

ระบบการจัดทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท(องถิน่ ระบบการเมอืง ระบบวัฒนธรรม 

ปEจจัยนําเข(า 
-แผนปฏิบัตกิาร 
-งบประมาณ 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
-การใช(ทรัพยากร 
-การดําเนนิการตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความสําเร็จของการดําเนนิ             
งานตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ$ 
-ความสําเร็จของการดําเนนิงาน
ตามแผนเมือ่เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค$/เปIาหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring) 
-Input Monitoring 
-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-ความสําเร็จตามวัตถุประสงค$/เปIาหมายของแผน 
-การเปล่ียนแปลงของท(องถิน่ในภาพรวม 



 

ระบบติดตามและประเมินผลจะได(รับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการนั่น คือ  
ถ(าได(แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล(องและเอ้ือต*อการติดตามและประเมินผล ก็จะทําให(ระบบติดตามและ 
ประเมินผลทําหน(าท่ีของระบบไปได( หากแต*แผนไม*เอ้ือต*อการติดตาม  เช*น ขาดความชัดเจน หรือมีการ
ปรับกิจกรรมโดยไม*ได(ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ  ก็อาจทําให(ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล*าวมี
ปEญหาได ้

2.1  ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน หรือในปEจจุบัน
เรียกว*า  “ แผนยุทธศาสตร$ ”  จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร$ท่ีได(กําหนดไว(ได(  โดย
จะกําหนดในรูปแบบของรายงานในทุกช*วงของแผนยุทธศาสตร$  โดยข(อมูลท่ีได(จะถูกส*งไปยัง  “ หน*วย
ติดตามและประเมินผล ”  หรือ  M&E  Unit ( Monitoring  And  Evaluation  Unit )  ซ่ึงได(แก*  “ 
องค$การบริหารส*วนจังหวัด ”  ท่ีเป%นศูนย$กลางในการเก็บรวบรวมข(อมูลท่ีได(จากการติดตามและจากการ
ประเมินผล  รวมตลอดจนเป%นศูนย$กลางในการวิเคราะห$ข(อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทําหน(าท่ี
เป%น  “ ระบบสัญญาณเตือนภัยล*วงหน(า ”  ( Early  Warning  System )  ว*าองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินมี
แผนยุทธศาสตร$ท่ีดีหรือไม*อย*างไร  องค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินสามารถดําเนินการได(ตามแผนท่ีกําหนดไว(
เพียงใด  การดําเนินการตามแผนท่ีเกิดข้ึนเป%นอย*างไร  เพ่ือประโยชน$ต*อการปรับปรุงให(บรรลุผลได(ในทุก
ช*วงของแผนต*อไปในอนาคต 

2.2  องค#ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท(องถ่ินครั้งนี้   ประกอบด(วย
องค$ประกอบ  3  ส*วนหลัก คือ  ส*วนของปEจจัยนําเข(า ( Input )  ส*วนของกระบวนการติดตาม ( Process )  
ส*วนของการประเมินผลผลลัพธ$  ( Output  Goal )  ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได(  ดังนี้ 

  1.  ส$วนป0จจัยนําเขา  (Input)  คือปEจจัยท่ีองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินจะต(อง “ มี ”  
เพ่ือนําเข(าสู*ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน  อันได(แก*  แผน
ยุทธศาสตร$  ผู(ประเมิน  ผู(ถูกประเมิน  และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ซ่ึงแผนยุทธศาสตร$ของท(องถ่ินท่ี
มีอยู*แล(วถูกส*งเข(าสู*องค$การบริหารส*วนจังหวัด  ซ่ึงเป%นหน*วยติดตามและประเมินผล  (M&E  UNIT)  เพ่ือ
เป%นการรวบรวมฐานข(อมูลขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินท้ังจังหวัดไว(โดยบทบาทของ  M&E  UNIT  ต*อ
ปEจจัยนําเข(า  ก็คือ  การเป%นผู(วิเคราะห$แผนยุทธศาสตร$  ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช(ในการประเมินแผนยุทธศาสตร$
ขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินโดยตนเองครั้งนี้  ได(แก*  แบบรายงานแบบท่ี  1  แบบช*วยกํากับการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินเป%นการทบทวนว*าการจัดทําแผนได(ใช(กระบวนการครบทุก
ข้ันตอนหรืออย*างไร 

  2.  ส$วนของกระบวนการติดตาม  ( Process )  คือ  ช*วงของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร$ของท(องถ่ิน  เทศบาลตําบลกระจับ  ได(กําหนดเป%นการติดตาม 3  ช*วง   คือ  ช*วงท่ี  1  (ตุลาคม 
– มกราคม )   ช*วงท่ี  2  ( กุมภาพันธ$  – พฤษภาคม ) ช*วงท่ี  3  ( มิถุนายน – กันยายน ) ในแต*ละปu  โดย
การติดตามดังกล*าวเป%นการติดตามผลข้ันกลาง  (IR หรือ Intermediate  Result)  ของแผนยุทธศาสตร$ว*า
เป%นไปตามแผนยุทธศาสตร$ของท(องถ่ินท่ีได(กําหนดไว(หรือไม*  ในรูปแบบของการรายงานเข(าสู*ส*วนกลาง  
โดยมีองค$การบริหารส*วนจังหวัดเป%นหน*วยในการประสานแผนท(องถ่ินในระดับจังหวัด  ซ่ึงในการติดตามใน



 

ข้ันตอนนี้เป%นช*วงท่ีทําให(ทราบว*า  แผนยุทธศาสตร$ท่ีได(กําหนดไว(ดีหรือไม*สามารถวัดได(จริงหรือเปล*า  
นอกจากนี้   การ ติดตามใน ทุกช* ว งของแผนยั ง สามารถ เป% น  “สัญญาณเ ตือนภั ยล* ว งหน( า ”   
( Early  Warning  System )  ว*าแผนยุทธศาสตร$ท่ีได(กําหนดไว(สามารถเป%นไปตามเปIาหมายท่ีต้ังไว(ได(
หรือไม*  เพ่ือให(บุคลากรท่ีเก่ียวข(องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถ
นําไปสู*การบรรลุแผนท่ีกําหนดไว(ได(  ซ่ึงการรวบรวมข(อมูลในรูปแบบรายงานสู*  M&E  UNIT  หรือองค$การ
บริหารส*วนจังหวัดนี้โดยการติดตามครั้งนี้  เครื่องมือท่ีใช(ในการติดตามผลการดําเนินงาน  ได(แก*  แบบ
รายงานแบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน  ซ่ึงประกอบไปด(วย 
การติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช(จ*ายงบประมาณ   

การติดตามโครงการท่ีได(รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  3.  ส$วนของการประเมินผลลัพธ#  (Output , Goal)  เป%นการติดตามผลช*วงสุดท(าย
หรืออาจถูกเรียกว*า  “ การประเมินแผนยุทธศาสตร$ ”  ซ่ึงจะได(แสดงให(เห็นว*าเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร$ท่ีผ*านมาในแต*ละปu  ผลท่ีเกิดข้ึนเป%นไปตามเปIาหมายท่ีได(กําหนดไว(หรือไม*  รวมท้ังจัดทํา
รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร$ไปสู*  M&E  UNIT  ระดับจังหวัดเพ่ือเป%นหน*วยในการรวบรวมข(อมูล
และวิเคราะห$ข(อมูล  เพ่ือเป%นประโยชน$สําหรับ  บุคลากร  หน*วยงาน  และองค$กรท่ีเก่ียวข(องได(และเป%น
ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร$ของท(องถ่ินในแผนต*อไปในอนาคต  โดยเครื่องมือท่ีใช(ในการประเมินผล
ลัพธ$ได(แก*  แบบรายงานแบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร$  โดยมีเนื้อหาท่ี
สําคัญในการประเมินได(แก*  ความพึงพอใจของผู(ท่ีเก่ียวข(องต*อผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส*วน
ท(องถ่ินในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี  3/2)  ความพึงพอใจของผู(ท่ีเก่ียวข(องต*อการดําเนินงานใน
แต*ละยุทธศาสตร$  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี  3/3) 

2.3  ความเปEนระบบของการติดตามและประเมินผล 

  จากองค$ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน
ข(างต(น  สามารถแสดงให(เห็นถึงความเป%นระบบ  (Systematic)  ของรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินได(  2  ระดับใหญ*  คือ  ระดับองค$การบริหารส*วนจังหวัด  
(อบจ.)  ซ่ึงเป%น  M&E  Unit  ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล  องค$การบริหารส*วนตําบล  (อบต.)   
ซ่ึงจะมีหน*วยติดตามและประเมินด(วยตนเอง  Self   Assessment  Unit  เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข(อมูล
และส*งข(อมูลให(กับ  M&E  Unit  ขององค$การบริหารส*วนจังหวัด  ท้ังนี้  องค$การบริหารส*วนจังหวัด  
(อบจ.)  จะต(องมีบทบาทหลัก  3  บทบาท  คือ  บทบาทในการเป%นผู(รวบรวมข(อมูลข*าวสาร  (Data  base)  
2 บทบาทเป%นนักวิเคราะห$โครงการ  (Project  Analyst)  และ  3 บทบาทการเป%นผู(เชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร$  (Strategic  Linkage)   

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพแสดงความเปEนระบบ   Systematic   ของการรายงาน 
ในระบบการติดตามจากทองถ่ินสู$ M&E Unit ระดับจังหวัด 
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2.4 หนาท่ีของหน$วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit ) 

 จากระบบดังกล*าวจะเห็นว*าหน*วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ คือ 
ระดับบนหรือระดับจังหวัดและระดับล*างหรือระดับองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน ท้ังนี้หน*วยติดตามและ
ประเมินผลจะมีหน(าท่ีหลักๆ ด(วยกัน  3  ประการ  คือ 

 1) หน(าท่ีในการจัดทําฐานข(อมูล ( Database ) ซ่ึงเป%นหน(าท่ีในการรวบรวมข(อมูลท่ีเก่ียวกับ 
การดําเนินงานตามแผนงานต*างๆ โดย 
 - ในระดับกลาง  ซ่ึงได(แก* อบต. และเทศบาล หน*วยติดตามและประเมินผลควรมีหน(าท่ีโดยตรง
ในการเก็บและรวบรวมข(อมูลในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการต*างๆ และการดําเนินงานตามแผนงาน
ท่ีได(มีการระบุเอาไว( ตามแบบรายงานท่ีกําหนดแล(วจัดทําเป%นรายงานภายในเพ่ือให(องค$กรของตนเองได(รับรู(
รับทราบถึงระดับความสําเร็จของแผนงาน เพ่ือใช(ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน*วย

 

M&E Unit   
องค$การบริหารส*วนจังหวัด 

                                    รายงาน 

ฝ{ายตดิตามและประเมินผลแผน 
องค$การบริหารส*วนจังหวัด 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

             รายงาน                    รายงาน                 รายงาน 

ระบบการประเมิน 
ตนเอง 
อบต. 

ระบบการประเมิน 
ตนเอง 
อบต. 

รายงาน 



 

ติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน(าท่ีในการส*งต*อข(อมูลไปยังหน*วยติดตามและประเมินผลใน
ระดับบน เพ่ือใช(ประโยชน$ต*อไปด(วย 
 - ในระดับบน  คือ  อบจ. หน*วยติดตามและประเมินผลจะเป%นผู(เก็บรวบรวมข(อมูลของหน*วย
ติดตามและประเมินผลในระดับล*างเข(าไว(ด(วยกัน และจัดทําเป%นฐานข(อมูลท่ีรวมศูนย$ ณ จุดๆ เดียว 
นอกจากนั้น ก็ควรจะทําเป%นรายงานข(อมูลในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัด เพ่ือ
แจกจ*ายท้ังหน*วยงานภายในและองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินในระดับล*างลงไปเพ่ือใช(ประกอบการตัดสินใจ
ในอนาคต 

 2) หน(าท่ีในการวิเคราะห$โครงการและตรวจสอบความถูกต(อง (Project analysis and 
validation) เม่ือได(มีการรวบรวมข(อมูลแล(ว การวิเคราะห$ข(อมูลก็เป%นหน(าท่ีต*อมา โดยการวิเคราะห$ข(อมูลนี้ 
โดย 
 - ในระดับล*าง  หน*วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห$ข(อมูลของตนเองในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว*าได(ดําเนินงานตามแผนงาน 
ทิศทางของโครงการได(ดําเนินการไปตามเปIาหมายหรือแผนงานท่ีได(ระบุไว(หรือไม* แล(วจัดทําเป%นรายงาน
เพ่ือการรับรู(เป%นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส*งรายงานแบบดังกล*าวไปยังหน*วยติดตามและประเมินผลใน
ระดับบนด(วย 

 - ในระดับบน หน*วยติดตามและประเมินผลจะมีหน(าท่ีในการวิเคราะห$ตนเองและรวบรวม
รายงานการวิเคราะห$โครงการจากหน*วยติดตามและประเมินผลในระดับล*าง เพ่ือวิเคราะห$ถึงความเชื่อมโยง
ของแต*ละองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน และวิเคราะห$ถึงการดําเนินงานท้ังหมดในระดับยุทธศาสตร$ภาพรวม 
ทําการตรวจสอบความถูกต(องของข(อมูลและรายงานการวิเคราะห$ของหน*วยติดตามและประเมินผลในระดับ
ล*าง โดยหน*วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ หรือเลือกตรวจสอบ
หน*วยติดตามและประเมินในระดับล*างเป%นจุดๆ นอกจากนี้ หน*วยติดตามและประเมินผลยังควรทําหน(าท่ี
เป%นผู(ให(คําแนะนําหน*วยติดตามและประเมินผลในระดับล*างท่ีอาจจะยังไม*มีความสามารถในการทําหน(าท่ี
ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพมากนัก 

 3) หน(าท่ีในการเชื่อมโยงกลยุทธ$ (Strategic Linkage) ลักษณะหน(าท่ีในส*วนนี้จะเป%นการ
ประสานกันท้ังในระดับล*างและระดับบนจะเก่ียวข(องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู(ท่ีมี
ส*วนเก่ียวข(องในการทํางานเพ่ือให(รับรู(ถึงสถานการณ$และความเป%นไปของโครงการและการดําเนินงานตาม
แผนงานว*า ควรจะมีการแก(ไขและควรดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หน*วยติดตามและ
ประเมินผลยังควรทบทวนงานท่ีได(ทํามาในช*วงก*อนหน(าโดยการจัดทําในรูปของรายงานประจําปu 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพ 
หนาท่ีหลักของหน$วยติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  1    การช$วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร#ขององค#กรปกครองส$วนทองถ่ิน 

 1. วัตถุประสงค$ของแบบ 

 แบบช*วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินมีวัตถุประสงค$เพ่ือ
ประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินว*าดําเนินการครบถ(วนทุกข้ันตอนมากน(อยเพียงใด 
อย*างไร 

 2. ประโยชน$ 

 1) เป%นเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค$การบริหารส*วนตําบลท่ีจะนําไปใช(เป%น
เครื่องมือในการติดตามความก(าวหน(าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปu และโครงการท่ีได(รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงนอกจากจะทําให(รับทราบถึงสถานการณ$ในการดําเนินงานแล(ว ยังสามารถใช(เป%น 
“สัญญาณเตือนภัยล*วงหน(า” ว*าแผนยุทธศาสตร$ท่ีกําหนดสามารถเป%นไปตามเปIาหมายท่ีกําหนดหรือไม* 

 2) เป%นเครื่องมือสําหรับองค$การบริหารส*วนจังหวัดซ่ึงเป%นหน*วยติดตามประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช(ในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครอง 
ส*วนท(องถ่ินในภาพรวม 

 

จัดทําฐานขอมูล 
( Database) 

การวิเคราะห#โครงการ 
(Project Analysis) 

การเชื่อมโยงกลยุทธ# 
( Strategic linkage) 

หนาท่ีหลักของหน$วย 
ติดตามและประเมินผล 

(M&E Unit ) 
 

 



 

 

 3. ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน เป%นแบบท่ีใช(ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค$กรส*วนท(องถ่ิน โดยเริ่มต้ังแต*เดือนตุลาคม ซ่ึงเป%นเดือนแรกของปuงบประมาณ 

 4. องค$ประกอบของแบบ 

 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล ประกอบไปด(วยเนื้อหาท่ีสําคัญ 4 ส*วน คือ  

 ส*วนท่ี 1 ข(อมูลท่ัวไป 

  - ชื่อหน*วยงาน 

  - ไตรมาสท่ีรายงาน 

 ส*วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปu 

  - จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปu 
  - จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัด 
  - ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปu 
  - จํานวนโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
  - การเบิกจ*ายงบประมาณ 

 ส*วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได(รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- โครงการท่ีได(รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปu 

 ส*วนท่ี 4  ปEญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป%นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินได(ประกาศใช(แผน
ยุทธศาสตร$แล(ว 

ชื่อองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบ(านโป{ง จังหวัดราชบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม$มี 

การดําเนินงาน 

ส$วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน �  

3. มีการจัดประชุมอย*างต*อเนื่องสมํ่าเสมอ �  

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินและประชาคมท(องถ่ินพิจารณาร*างแผน
ยุทธศาสตร$การพัฒนา 

�  

ส$วนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   

7. มีการรวบรวมข(อมูลและปEญหาสําคัญของท(องถ่ินมาจัดทําฐานข(อมูล �  

8. มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส*วนร*วมในการจัดทําแผน �  

9. มีการวิเคราะห$ศักยภาพของท(องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท(องถ่ิน 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน$และภารกิจหลักการพัฒนาท(องถ่ินท่ีสอดคล(องกับ
ศักยภาพของท(องถ่ิน 

�  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน$และภารกิจหลักการพัฒนาท(องถ่ินท่ีสอดคล(องกับ
ยุทธศาสตร$จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ*งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  

13. มีการกําหนดเปIาหมายการพัฒนาท(องถ่ิน �  

 

แบบที่  1  แบบช$วยกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตร#ของทองถิ่นโดยตนเอง 
 



 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม$มี 

การดําเนินงาน 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร$การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร$ท่ีสอดคล(องกับยุทธศาสตร$ของจังหวัด �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช(แผนยุทธศาสตร$การพัฒนา �  

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ*มโครงการในแผนยุทธศาสตร$ �  

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร$ �  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร$หรือไม* �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เป%นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร$
ขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน ภายใต(แผนพัฒนา 3 ปu  เริ่มต้ังแต*สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน  ตุลาคม 2557 –  
กันยายน  2558 

ส$วนที่  1   ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน เทศบาลตําบลกระจับ 
2. รายงานผลการดําเนินงานในปu พ.ศ. 2558 

ส$วนที่  2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป^ 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   3  ปu 
 

ป̂ท่ี  1  2558 ป̂ท่ี  2  2559 ป̂ท่ี  3  2560 รวม  

ยุทธศาสตร# จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. การพัฒนาด(าน
โครงสร(างพืน้ฐาน 

22 18,437,500 28 58,854,600 4 8,750,000 54 86,042,100 

2. การพัฒนาด(าน
เศรษฐกิจ 

7 445,500 8 6,445,000 7 445,000 22 7,335,000 

3. การพัฒนาด(าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

47 13,220,000 40 4,270,000 40 4,270,000 127 22,360,000 

4. การพัฒนาด(าน                 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม 

14 1,760,000 12 460,000 12 460,000 38 2,680,000 

5. การพัฒนาด(าน
การเมือง-การบริหาร 

73 13,285,900 31 4,647,000 29 4,598,000 133 22,530,900 

รวม 163 47,148,400 119 74,676,600 92 18,523,000 374 140,948,000 

 

 

 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค#กรปกครองส$วนทองถิ่น 
 



 

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัด 
 

ป̂ท่ี  1  2558 ป̂ท่ี  2  2559 ป̂ท่ี  3  2560 รวม  

ยุทธศาสตร# 
จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. เป%นแหล*ง
ผลิตภัณฑ$เกษตร
และเกษตร
อุตสาหกรรมที่
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

- - - - - - - - 

2. พัฒนาสนิค(าภูมิ
ปEญญาท(องถ่ินเป%น
สินค(าส*งออก 

- - - - - - - - 

3. ส*งเสริมการ
ท*องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชุมชน 

- - - - - - - - 

4. พัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนตะวนัตก 

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป^ 2558 

 
 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู$ระหว$าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม$ได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
ยุทธศาสตร# 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ด(านโครงสร(างพื้นฐาน 

8 80.00 2 20.00 - - - - - - 10 9.71 

2.  ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ด(านเศรษฐกิจ 

2 40.00 - - - - 3 60.00 - - 5 4.85 

3.  ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ด(านสังคมและคุณภาพชีวิต 

32 88.89 1 - - - 3 8.33 - - 36 34.95 

4.  ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ด(านการจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

9 100 - - - - 1 11.11 - - 9 100 
 

5.  ยุทธศาสตร$การพัฒนา
ด(านการเมือง - การบริหาร 

38 88.37 1 2.22 - - 4 9.30 - - 43 41.75 

รวม 89 86.41 4 3.88 - - 11 10.68 - - 103 100.00 



 

 

6. การเบิกจ*ายงบประมาณปu 2558 
 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
 

ยุทธศาสตร# 
งบ 

ประมาณ 
ตั้งไว จํานวนเงิน รอยละ      จํานวน

เงิน 
     รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.  ยุทธศาสตร#การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

5,968,000 3,177,500 53.24 - - 3,177,500 53.24 

2.  ยุทธศาสตร#การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

415,000 99,438 23.96 - - 99,438 23.96 

3.  ยุทธศาสตร#การพัฒนา
ดานสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

7,452,460 5,216,743.33 70.00 - - 5,216,743.33 70.00 

4.  ยุทธศาสตร#การพัฒนา
ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

142,000 2,020,678 98.23 - - 2,020,678 98.23 

5.  ยุทธศาสตร#การพัฒนา
ดานการเมือง - การ
บริหาร 

4,868,300 4,523,829.20 92.92 - - 4,523,829.20 92.92 

รวม 18,845,760 15,038,188.53 79.79 - - 15,038,188.53 79.79 
 

ส$วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7.  โครงการท่ีได(รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปu 2558 
 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ โครงการ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยู$ในระหว$าง 
ดําเนินการ 

ยังไม$ได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ$าย

ไป 
1. ก*อสร(างศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก 
(สถ.ศพด.3) 
 
 

/ 
 
 
 

 

- 
 

 

- 
 
 
 
 

   2,274,000 
 

 

2,274,000 

    2,274,000 2,274,000 
                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       



 

8.  โครงการท่ีได(รับเงินอุดหนุนจากหน*วยงานอ่ืน 
 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ โครงการ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยู$ในระหว$าง 
ดําเนินการ 

ยังไม$ได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ$าย

ไป 
- - - - - - 

รวม - - - - - 
 

ส$วนท่ี 4 ป0ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 - แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปuมีจํานวนมาก ในขณะท่ีงบประมาณดําเนินการมีจํากัด 

 ป0ญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
ยุทธศาสตร#ท่ี 2 ยุทธศาสตร#พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. สนับสนุนอาชีพการทําโต�ะจีน  ยกเลิกเนื่องจาก ประชานไม*ได(ขอรับเงินสนับสนุน 
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกเลิกเนื่องจาก ได(บูรณา

การร*วมกันกับโครงการพัฒนากลุ*มสตรีเทศบาลตําบลกระจับ  
3. โครงการอบรมอาชีพให(แก*ประชาชน  ยกเลิกเนื่องจาก ประชาชนไม*มีความพร(อม 
ยุทธศาสตร#ท่ี 3 ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก ไปร*วมงานวันท(องถ่ินไทย ซ่ึงมีการทําบุญเช*นเดียวกัน 
ยุทธศาสตร#ท่ี 5 ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  
5. โครงการเทศบาลพบประชาชน (เทศบาลเคลื่อนท่ี) ยกเลิกเนื่องจาก ประชาชนไม*มีความพร(อม 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ยกเลิกเนื่องจากได(อบรมให(กับคณะผู(บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และพนักงานเทศบาล 
7. โครงการสนับสนุนการปIองกันอุบัติในช*วงวันหยุดเทศบาล  ยกเลิกเนื่องจาก ไปร*วมกับตําบล 

ดอนกระเบ้ือง 
       กองการศึกษา 
          ยุทธศาสตร#ท่ี 3 ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
          8. โครงการอบรมภาษาต*างประเทศแก*เด็ก เยาวชน และประชาชน  ยกเลิกเนื่องจาก งบประมาณ
ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศใช(เม่ือเดือนกุมภาพันธ$ 2558 ทําให(มีระยะเวลาในการดําเนินงาน
น(อยไม*สามารถดําเนินการจัดทําโครงการได(ทัน 

9. โครงการแข*งกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก งบประมาณประจําปuงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ประกาศใช(เม่ือเดือนกุมภาพันธ$ 2558 ทําให(มีระยะเวลาในการดําเนินงานน(อยไม*สามารถ
ดําเนินการจัดทําโครงการได(ทัน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
          ยุทธศาสตร#ท่ี 4 ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 10.  โครงการปIองกันและแก(ไขปEญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก 
มีเรื่องร(องเรียนท่ีต(องดําเนินการแก(ไขอยู*จึงยังไม*ได(จัดทําแผนในการตรวจแหล*งกําเนิดมลพิษ 



 

 
กองช$าง 

          ยุทธศาสตร#ท่ี 5 ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 11. โครงการจัดซ้ือเลื่อยโซ*ยนต$ เครื่องยนต$ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต$ไม*เกิน 5 แรงม(า  ยกเลิก
เนื่องจาก ขัดระเบียบของกรมป{าไม( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือใช(ประเมินผลการดําเนินงานขององค$กร
ปกครองส*วนท(องถ่ินตามยุทธศาสตร$ท่ีกําหนดไว( และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปuละ 1 ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปuงบประมาณ 

ส$วนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค$กรปกครองส*วนท(องถ่ิน เทศบาลตําบลกระจับ 
2. รายงานผลการดําเนินงานในปuงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส$วนท่ี  2   ยุทธศาสตร# และโครงการในป̂ พ.ศ. 2558 

3. ยุทธศาสตร$และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู*ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได(ปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ  
ยุทธศาสตร# จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยู$ในแผน 
จํานวนโครงการ                     

ท่ีไดปฏิบัติ 
1.  ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

22 10 

2.  ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

7 2 

3.  ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

47 33 

4.  ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14 9 

5.  ยุทธศาสตร#การพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร 
 

73 39 

รวม 
 

163 93 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แบบที่  3  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร# 



 

 

ส$วนท่ี  3   ผลการดําเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต*อผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส*วนท(องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม$
พอใจ 

1) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม 29.43 65.10 5.47 

2) มีการประชาสัมพันธ$ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลข*าวสารของโครงการ/กิจกรรม 18.75 75 6.25 

3) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14.58 71.61 13.80 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต*อสาธารณะ 20.31 69.27 10.42 

5) การเป~ดโอกาสให(ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 11.20 73.70 15.10 

6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 18.75 70.31 10.94 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู*การแก(ไขปEญหาของประชาชนใน
ท(องถ่ิน 

16.15 71.88 11.98 

8) การแก(ไขปEญหาและการตอบสนองความต(องการของประชาชน 15.63 66.41 17.97 

9 )ประโยชน$ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.63 66.41 17.97 

ภาพรวม 17.82 69.97 12.21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ผลการดําเนินงานในแต*ละยุทธศาสตร$  

โดยวัดระดับความพึงพอใจเป%นคะแนน   0  ถึง   10  ในแต*ละประเด็นการประเมิน เม่ือรวบรวมข(อมูล
และแจกแจงความถ่ีแล(วจะได(คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ*งระดับความพึงพอใจเป%น  3  ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ$การ
พิจารณา  ดังนี้  

 ช*วงกว(างระหว*างระดับชั้น            ( คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด ) = ( 10 – 0 )  =  3.33 

                    จํานวนชั้น                       3 
 ค*าเฉลี่ย                               ระดับความรู(สึก            การแปลค*าความหมาย 
            0 – 3.33   ไม*พอใจ           ความพึงพอใจอยู*ในระดับน(อย 
        3.34 – 6.66   พอใจ     ความพึงพอใจอยู*ในระดับปานกลาง 
        6.67 – 10.00   พอใจมาก  ความพึงพอใจอยู*ในระดับมาก 
 การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซ่ึงแบ*งได(ท้ังสิ้น  จํานวน   3  ระดับ  คือ  ระดับน(อย  ระดับ
ปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมายได(ดังนี้ 
 ระดับนอย  หมายถึง  ประชาชนไม*พึงพอใจต*อการดําเนินงานในแต*ละยุทธศาสตร$ ซ่ึงเทศบาลตําบล
กระจับจะต(องปรับปรุงการดําเนินการต*างๆ โดยเร็ว 
 ระดับปานกลาง  หมายถึง  ประชาชนค*อนข(างพึงพอใจต*อการดําเนินงานในแต*ละยุทธศาสตร$ แต*อาจ
มีข(อบกพร*องในบางเรื่อง ซ่ึงเทศบาลตําบลกระจับจะต(องปรับปรุงให(ดียิ่งข้ึน 
 ระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต*อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับในแต*ละ
ยุทธศาสตร$ 
 เม่ือหาค*าเฉลี่ยแล(วนํามาเทียบกับค*าคะแนนของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซ่ึงระดับค*าเฉลี่ย 10 
เท*ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท*ากับร(อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน  100  
เปอร$เซ็นต$ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส$วนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต*อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับ   
โดยการสุ*มตัวอย*างจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกระจับ 12 ชุมชน จํานวน 384 คน  แยกเป%น  

เพศ   ส*วนใหญ*เป%นเพศหญิง จํานวน 216 คน  คิดเป%นร(อยละ 56.25  และ เพศชาย จํานวน 168 คน 
คิดเป%นร(อยละ  43.75   
 อายุ   ส*วนใหญ*มีอายุระหว*าง  41 - 50  ปu  จํานวน  110  คน คิดเป%นร(อยละ  28.65  รองลงมาอายุ
ระหว*าง 31 - 40 ปu จํานวน 95 คน  คิดเป%นร(อยละ 24.74 อายุระหว*าง  20 - 30  ปu  จํานวน  90 คน    
คิดเป%นร(อยละ 23.44  อายุมากกว*า 60 ปu  จํานวน 65 คน  คิดเป%นร(อยละ 16.93  อายุตํ่ากว*า 20 ปu จํานวน 
24 คน  คิดเป%นร(อยละ 6.25 ตามลําดับ   
 ระดับการศึกษา ส*วนใหญ*มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน  112  คน คิดเป%นร(อยละ  
29.17 รองลงมาในระดับ ประถมศึกษา จํานวน  101 คน คิดเป%นร(อยละ  26.30  ระดับปริญญาตรีจํานวน 67 
คน  คิดเป%นร(อยละ 17.45 ระดับอนุปริญญา จํานวน 54 คน คิดเป%นร(อยละ 14.06  สูงกว*าปริญญาตรี จํานวน 
26 คน คิดเป%นร(อยละ 6.77 และระดับอ่ืนๆ จํานวน 24 คน คิดเป%นร(อยละ 6.25 ตามลําดับ  
 อาชีพ  ส*วนใหญ*ประกอบอาชีพ รับจ(าง จํานวน 90 คน  คิดเป%นร(อยละ 23.44 รองลงมาประกอบ
อาชีพ ค(าขาย ธุรกิจส*วนตัว  จํานวน  84 คน  คิดเป%นร(อยละ 21.88 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 52 คน  
คิดเป%นร(อยละ 13.54 ประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 49 คน  คิดเป%นร(อยละ 12.76 ประกอบอาชีพเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 47 คน คิดเป%นร(อยละ  12.24  และประกอบอาชีพรับราชการ  จํานวน  29  คน  คิดเป%น
ร(อยละ  7.55  และประกอบอาชีอ่ืนๆ จํานวน 33 คน คิดเป%นร(อยละ 8.59 ตามลําดับ 

ส$วนท่ี  2  ความพึงพอใจต$อผลการดําเนินงานขององค#กรปกครองส$วนทองถ่ิน  
   ความพึงพอใจต$อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับในแต$ละยุทธศาสตร#การพัฒนา 

ยุทธศาสตร#ท่ี  1  ยุทธศาสตร$การพัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐานและการผังเมือง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม 6.59 

2) มีการประชาสัมพันธ$ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลข*าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.70 

3) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.40 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให(ประชาชนทราบ 6.48 

5) การเป~ดโอกาสให(ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.40 

6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.54 

7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู*การแก(ไขปEญหาของประชาชนในท(องถ่ิน 6.57 

8) ประโยชน$ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.63 

ภาพรวม 6.54 



 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ต*อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับ
ในยุทธศาสตร$การพัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐานและการผังเมือง แต*มีข(อบกพร*องในบางเรื่อง ซ่ึงต(องปรับปรุงให(ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร#ท่ี  2  ยุทธศาสตร$การพัฒนาด(านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม 6.71 

2) มีการประชาสัมพันธ$ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลข*าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.86 

3) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.28 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให(ประชาชนทราบ 6.58 

5) การเป~ดโอกาสให(ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.56 

6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.70 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู*การแก(ไขปEญหาของประชาชนใน
ท(องถ่ิน 

6.66 

8) ประโยชน$ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.73 

ภาพรวม 6.64 
  

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนค*อนข(างพึงพอใจต*อการดําเนินงานในแต*ละยุทธศาสตร$ แต*อาจมี
ข(อบกพร*องในบางเรื่อง ซ่ึงเทศบาลตําบลกระจับจะต(องปรับปรุงให(ดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ยุทธศาสตร#ท่ี  3   ยุทธศาสตร$การพัฒนาด(านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม 6.88 

2) มีการประชาสัมพันธ$ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลข*าวสารของโครงการ/กิจกรรม 7.01 

3) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.89 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให(ประชาชนทราบ 6.79 

5) การเป~ดโอกาสให(ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 

6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.89 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู*การแก(ไขปEญหาของประชาชนใน
ท(องถ่ิน 

6.89 

8) ประโยชน$ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.94 

ภาพรวม 6.87 
 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจต*อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับในแต*ละ
ยุทธศาสตร$ 

 
ยุทธศาสตร#ท่ี  4   ยุทธศาสตร$การพัฒนาด(านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม 6.67 

2) มีการประชาสัมพันธ$ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลข*าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.82 

3) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.69 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให(ประชาชนทราบ 6.69 

5) การเป~ดโอกาสให(ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.72 

6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.70 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู*การแก(ไขปEญหาของประชาชนใน
ท(องถ่ิน 

6.76 

8) ประโยชน$ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.82 

ภาพรวม 6.73 



 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจต*อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับในแต*ละ
ยุทธศาสตร$ 
 

ยุทธศาสตร#ท่ี  5   ยุทธศาสตร$การพัฒนาด(านการเมือง – การบริหาร 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนมีส*วนร*วมในโครงการ/กิจกรรม 6.84 

2) มีการประชาสัมพันธ$ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลข*าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.86 

3) มีการเป~ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.61 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให(ประชาชนทราบ 6.77 

5) การเป~ดโอกาสให(ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.59 

6) การดําเนินงานเป%นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.82 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู*การแก(ไขปEญหาของประชาชนใน
ท(องถ่ิน 

6.77 

8) ประโยชน$ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.78 

ภาพรวม 6.76 
 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจต*อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับในแต*ละ
ยุทธศาสตร$ 

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


