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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน               
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและ
อํานาจหน้าท่ีต่างๆเพ่ิมมากข้ึนท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอํานาจหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัดท้ังทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน                
จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่ง          
ท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้จึงจําเป็นต้องมีการกําหนด
แผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา 
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ําซ้อนและ 
๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน 
 

ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ้                
ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีช่วย              
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ
ดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยาย
ขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ              
ท่ีดําเนินการอยู่โดยท่ี“การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ 
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ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลา           
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการเนื่องจากเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่า
เป็นผู้ดําเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จําเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตาม               
ท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาสหรือ              
ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้น
เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งท่ีจะบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่อีกท้ัง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม  

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน เพราะว่าการ
ดําเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ิน
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน              
ซึง่ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี 
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จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม                 
พ.ศ.๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
และ ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องดําเนินการ   

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ                        
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะจึงได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) ข้ึนเพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามใหผู้้บริหารทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้  

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน                  
ท้ังแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ท่ีถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด                
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถ่ินได้ดําเนินการตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของท้องถ่ินหรือไม่การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environmentsor contexts)  การประเมิน
ปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย (policyoutputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี 
และการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทาง   
ในการจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และ                
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณ            
ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี ้

๑) ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้
เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
ท่ีจะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
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๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม           
หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ 
งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีกําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้ม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดําเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับให้ม่ันเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์           
ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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1.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑  

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บรหิารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปแีละอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้  

ข้ันตอนท่ี ๒ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน                  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน               
ในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม    
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)  
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ข้ันตอนท่ี ๕ 
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ           
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ ภายในเดือนตุลาคม          
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป ี
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙             
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

�  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถ่ิน (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

๑.  กรอบเวลา (time &timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)                
มีรายละเอียดดังนี ้

(๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีของท้องถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ                    
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

  ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุข ภายใต้การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๓) ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
เด็กได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีดีอย่าง

ต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานตามหลักสูตรทางการศึกษาปฐมวัย และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีศักยภาพ รวมถึงผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความ
แข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคง
แข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคง
อยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุน่ต่อไปประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ี
เป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินสืบไป 

4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลาย สภาพแวดล้อมในตําบลดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในตําบลลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีข้ึน     
5) ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสามัคคี และมีการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
6) ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้วยการ

บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีสู่สังคมธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
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7) ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนนั  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท      

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดําเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล  

เกาะเปาะ ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ   
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) 

  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่ 

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  

ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถ่ิน เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค             
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทําได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๓. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
�  ตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  

๔. ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด         
ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

๕. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  
๖. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๗. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๘. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ๒  ประการ  
ดังนี ้

๑.  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการดังนี ้
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
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  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี ้

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

  (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธ ี อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ              
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
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๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูล

มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล           
จากผู้รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี 

แผนการดําเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร            
การดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
1.4 เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

 สิ่งท่ีจะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช ้         
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ดังนี้   

1.4.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในแต่ละยุทธศาสตร ์
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4.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ทําให้ทราบว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทําให้เสร็จ  ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัต ิ             
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน      
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบตัิ เปน็ต้น 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบข้อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน            
ใหมี้ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เม่ือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ) 

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง      
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๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล (เฉพาะปี พ.ศ.2561  ไตรมาสที่ 1 – 2) 

แบบท่ี  1  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้     
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจกิ จังหวัดปัตตานี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพฒันา อบต.เกาะเปาะ 
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาอบต.เกาะเปาะ /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาอบต.เกาะเปาะ /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ /  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.เกาะเปาะ /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.เกาะเปาะ /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา /  
ส่วนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนา อบต.เกาะเปาะ /  
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล /  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา             
     อบต.เกาะเปาะ 

/  

10. มีการกาํหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ท่ีสอดคล้อง 
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการกาํหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
12. มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย่ังยืน /  
13. มีการกาํหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการกาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา /  
15. มีการกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ /  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ /  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คําช้ีแจง  : แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยมีกําหนด  
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3  เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ดําเนินงาน ในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี  1 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
 2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

(1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม  -   มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน) 

ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี พ.ศ.2561  ไตรมาสท่ี 1 – 2) 
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สรุปผลการติดตามรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี พ.ศ.2561  ไตรมาสท่ี 1 – 2) 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีที่ 1 (พ.ศ.2561) ปีที่ 1 (พ.ศ.2562) ปีที่ 1 (พ.ศ.2563) ปีที่ 1 (พ.ศ.2564) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 74 37,995,000 73 37,565,000 73 37,565,000 73 37,565,000 293 150,690,000 
2. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการ 
แก้ไขปัญหาความยากจน 

26 925,000 26 925,000 26 925,000 26 925,000 104 3,700,000 

3. การพัฒนาคน และสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

64 9,127,300 64 9,127,300 64 9,127,300 64 9,127,300 256 36,509,200 

4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 

12 800,000 12 800,000 12 800,000 12 800,000 48 3,200,000 

5. การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 2,750,000 5 2,750,000 5 2,750,000 5 2,750,000 20 11,000,000 

6. การบริหารจัดการที่ดี 23 1,970,000 22 1,373,000 22 1,759,000 22 1,782,000 89 7,248,000 
7. ส่งเสริมการรักษาความ
ม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 

รวม 206 53,767,300 204 53,104,300 204 53,126,300 204 53,149,300 818 213,147,200 

 
2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีที่ 1 (พ.ศ.2561) ปีที่ 1 (พ.ศ.2562) ปีที่ 1 (พ.ศ.2563) ปีที่ 1 (พ.ศ.2564) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 74 37,995,000 73 37,565,000 73 37,565,000 73 37,565,000 293 150,690,000 
2. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการ 
แก้ไขปัญหาความยากจน 

26 925,000 26 925,000 26 925,000 26 925,000 104 3,700,000 

3. การพัฒนาคน และสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

64 9,127,300 64 9,127,300 64 9,127,300 64 9,127,300 256 36,509,200 

4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 

12 800,000 12 800,000 12 800,000 12 800,000 48 3,200,000 

5. การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 2,750,000 5 2,750,000 5 2,750,000 5 2,750,000 20 11,000,000 

6. การบริหารจัดการที่ดี 23 1,970,000 22 1,373,000 22 1,759,000 22 1,782,000 89 7,248,000 
7. ส่งเสริมการรักษาความ
ม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 

รวม 206 53,767,300 204 53,104,300 204 53,126,300 204 53,149,300 818 213,147,200 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561   
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2 2.70 -  - 72 97.30  -  -  -  - 74 100 
2. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

-  - -  - 26 100  -  -  -  - 26 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

9 14.06 -  - 55 85.94  -  -  -  - 64 100 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

2 16.67  -  - 10 83.33  -  -  -  - 12 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 -  -  -  - 5 100  -  -  -  - 5 100 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1 4.35  -  - 22 95.65  -  -  -  - 23 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

 -  -  -  - 2 100  -  -  -  - 2 100 

รวม 14 6.80  -  - 192 93.20  -  -  -  - 206 100 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561    
 

   
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 529,000 1.39 - - 37,995,000 100 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ           
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 -  -  -  - 925,000 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 243,125 2.66 - - 9,127,300 100 
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ          
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

39,470 4.93 - - 800,000 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- -  -  - 2,750,000 100 

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5,895 0.30 - - 1,970,000 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคง            
และเสริมสร้างสันติสุข 

- - - - 200,000 100 

รวม 817,490 1.52 - - 53,767,300 100 
 
 

ส่วนท่ี  3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

5. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน ประจําปี 2561 
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

 -  -  -  -  -  - 
      
      

รวม -  -  -  -  - 
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2.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2558 , พ.ศ.2559 ,  
       พ.ศ.2560) 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2558) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1 (พ.ศ.2558) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2559) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2560) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 6,530,000 15 9,282,000 11 4,793,000 57 20,605,000 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

18 695,000 3 70,000 2 180,000 23 945,000 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้ 
มีคุณภาพ 

50 6,173,400 9 2,450,000 2 20,000 61 8,643,400 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

8 110,000 2 600,000 2 550,000 12 1,260,000 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

5 290,000 1 100,000 1 10,000 7 400,000 

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 31 2,057,000 4 150,000 2 80,000 37 2,287,000 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความ
ม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

5 320,000 - - - - 5 320,000 

รวม 148 16,175,400 34 12,652,000 20 5,633,000 202 34,460,400 
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2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1 (พ.ศ.2558) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2559) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2560) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 6,530,000 15 9,282,000 11 4,793,000 57 20,605,000 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

18 695,000 3 70,000 2 180,000 23 945,000 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มี
คุณภาพ 

50 6,173,400 9 2,450,000 2 20,000 61 8,643,400 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

8 110,000 2 600,000 2 550,000 12 1,260,000 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 290,000 1 100,000 1 10,000 7 400,000 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 31 2,057,000 4 150,000 2 80,000 37 2,287,000 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้างสนัติสุข 

5 320,000 - - - - 5 320,000 

รวม 148 16,175,400 34 12,652,000 20 5,633,000 202 34,460,400 

 
3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง 
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 10.53  -  - 51 89.47  -  - - - 57 100 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

5 21.73 - - 18 78.26  - -  -  - 23 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

10 16.39 - - 51 83.61 - - - - 61 100 

4. ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

- - - - 12 100  -  -  -  - 12 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-  -  -  - 7 100  -  -  -  - 7 100 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 8 21.62 - - 29 78.38  -  - - - 37 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

1 20.00 - - 4 80.00 - - - - 5 100 

รวม 30 14.85 - - 172 85.15  -  - - - 202 100 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ งบอ่ืนๆ รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,585,000 7.69 2,346,400 11.38 20,605,000 100 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง       
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

     70,022 7.40  -  - 945,000 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 953,293.80 11.02 - - 8,643,400 100 
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

- - - - 1,260,000 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริม       การ
ท่องเที่ยว 

- -  -  - 400,000 100 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 454,936 19.89 - - 2,287,000 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

1,950 0.61 - - 320,000 100 

รวม 3,065,201.80 8.89 - - 34,460,400 100 

 

ส่วนท่ี  3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน 
5. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน ประจําปี พ.ศ.2558 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมา
ณ 

ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

1. ขุดลอกคลองระบายน้ํากลางทุ่งนา – 
บ้านเกาะเปาะหมู่ท่ี 1–3             
ตําบลเกาะเปาะ  ปริมาตรดินขุด  
56,000  ล.บ.ม.  พร้อมถนนลูกรัง          
บนคันคลอง  

/ -  - - 2,896,000 

      
      

รวม -  -  - - 2,896,000 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1 (พ.ศ.2559) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2560) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2561) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 18,265,000 13 8,274,000 10 4,493,000 63 31,032,000 
2. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

20 675,000 2 40,000 2 180,000 24 895,000 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้
มีคุณภาพ 

50 9,290,400 5 110,000 1 10,000 56 9,410,400 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6 105,000 1 500,000 1 500,000 8 1,105,000 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3 150,000 - - 1 100,000 4 250,000 

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 39 2,055,000 - - 2 150,000 41 2,205,000 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความ
ม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

3 220,000 - - - - 3 220,000 

รวม 161 30,760,400 21 8,924,000 17 5,433,000 199 45,117,400 
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2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1 (พ.ศ.2559) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2560) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2561) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

20 675,000 2 40,000 2 180,000 24 895,000 

2. ด้านพัฒนาคน และ
สังคมให้มีคณุภาพ 

50 9,290,400 5 110,000 1 10,000 56 9,410,400 

3. ด้านการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

3 150,000 - - 1 100,000 4 250,000 

4. ด้านการบริหารจัดการ
ท่ีด ี

39 2,055,000 - - 2 150,000 41 2,205,000 

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 18,265,000 13 8,274,000 10 4,493,000 63 31,032,000 
6. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

6 105,000 1 500,000 1 500,000 8 1,105,000 

7. ด้านส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

3 220,000 - - - - 3 220,000 

รวม 161 30,760,400 21 8,924,000 17 5,433,000 199 45,117,400 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 
   

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 10.00 - - 36 90.00  -  -  -  - 40 100 
2. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

5 25.00  -  - 15 75.00  -  -  -  - 20 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

22 44.00 - - 28 56.00  -  -  -  - 50 100 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

3 50.00  -  - 3 50.00  -  -  -  - 6 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1 33.33  -  - 2 66.67  -  -  -  - 3 100 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 20 51.28  -  - 19 48.71  -  -  -  - 39 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

 -  -  -  - 3 100  -  -  -  - 3 100 

รวม 55 34.16 - - 106 65.82  -  -  -  - 161 100 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 
 

 
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อย

ละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,682,500 9.21 1,053,000 5.77 18,265,000 100 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

401,681 59.50  -  - 675,000 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มี
คุณภาพ 

2,832,352.16 30.48 - - 
9,290,400 

100 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

44,356 42.24 - - 105,000 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

8,710 5.80  -  - 150,000 100 

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 712,663 34.67 - - 2,055,000 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความ
ม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

- - - - 220,000 100 

รวม 5,682,262.16 18.47 - - 30,760,400 100 
 

ส่วนท่ี  3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

5. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน ประจําปี พ.ศ.2559 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

 -  -  -  -  -  - 
      
      

รวม -  -  -  -  - 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  
  

   
 

28 

 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.2560) 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ปีที่ 1 (พ.ศ.2560) ปีที่ 2 (พ.ศ.2561) ปีที่ 3 (พ.ศ.2562) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 32,300,000 68 8,274,000 68 32,300,000 204 96,900,000 
2. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

28 1,015,000 28 1,015,000 28 1,015,000 84 3,045,000 

3. ด้านพัฒนาคน และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

63 10,087,800 62 8,030,300 62 8,030,300 187 26,148,400 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

12 705,000 12 705,000 12 705,000 36 2,115,000 

5. ด้านการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4 250,000 4 250,000 4 250,000 12 750,000 

6. ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี 

52 4,001,000 52 4,001,000 52 4,001,000 108 7,221,000 

7. ด้านส่งเสริมการรักษา
ความม่ันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

3 220,000 3 220,000 3 220,000 9 660,000 

รวม 230 48,578,400 205 44,130,300 205 44,130,000 640 136,839,400 
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2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปีท่ี 1 (พ.ศ.2560) ปีท่ี 2 (พ.ศ.2561) ปีท่ี 3 (พ.ศ.2562) รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

68 32,300,000 68 8,274,000 68 32,300,000 204 96,900,000 

2. ด้านพัฒนาคน และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

28 1,015,000 28 1,015,000 28 1,015,000 84 3,045,000 

3. ด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

63 10,087,800 62 8,030,300 62 8,030,300 187 26,148,400 

4. ด้านการบริหารจัดการท่ี
ดี 

12 705,000 12 705,000 12 705,000 36 2,115,000 

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 250,000 4 250,000 4 250,000 12 750,000 
6. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

52 4,001,000 52 4,001,000 52 4,001,000 108 7,221,000 

7. ด้านส่งเสริมการรักษา
ความม่ันคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

3 220,000 3 220,000 3 220,000 9 660,000 

รวม 230 48,578,400 205 44,130,300 205 44,130,000 640 136,839,400 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 10.29  -  - 61 89.71  -  -  -  - 68 100 
2. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

4 14.29  -  - 24 85.71  -  -  -  - 28 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

17 26.98 - - 46 73.02  -  -  -  - 63 100 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1 8.33  -  - 11 91.67  -  -  -  - 12 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 -  -  -  - 4 100  -  -  -  - 4 100 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 20 38.46  -  - 32 61.54  -  -  -  - 52 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

 -  -  -  - 3 100  -  -  -  - 3 100 

รวม 49 21.30 - - 181 78.70  -  -  -  - 230 100 

 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 

   
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,869,800 12.50 2,499,000 7.74 32,300,000 100 
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

457,969 45.12  -  - 1,015,000 100 

3. ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 1,190,941 11.81 - - 10,087,800 100 
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

9,670 1.37 - - 705,000 100 

5. ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 

- -  -  - 250,000 100 

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 343,140 8.58 - - 4,001,000 100 
7. ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

- - - - 220,000 100 

รวม 5,871,520 12.09 2,499,000 7.74 48,578,400 100 
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ส่วนท่ี  3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน 

5. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน ประจําปี พ.ศ.2560 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

 -  -  -  -  -  - 
      
      
      

รวม -  -  -  -  - 

2.3  การประเมินผลสภาพทั่วไป 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไปของท้องถ่ินท้ังตําบล

ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไปเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ัวไปมีดังนี้  

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง/การปกครอง สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดําเนินการ
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี ้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนท่ี  เช่น อําเภอหนองจิก เกษตรอําเภอหนองจิก ปศุสัตว์

อําเภอหนองจิก  ท่ีดินอําเภอหนองจิก พัฒนาชุมชนอําเภอหนองจิก สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอหนองจิก  โรงพยาบาลหนองจิก  สาธารณสุขอําเภอหนองจิก เป็นต้น 

(2)  มีองค์กรรัฐวิสากิจใกล้พ้ืนท่ี  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาหนองจิก  การไฟฟ้าอําเภอ
หนองจิก ท่ีทําการไปรษณีย์อําเภอหนองจิก 

(3)  มีสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ) ระดับ
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี (โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ และ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์) 

(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
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   (๔)  รัฐบาลมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (๕)  มีศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ ระดับท้องถ่ิน   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
(1) ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 
(2) ปัญหาด้านงบประมาณ อบต.ตําบลเกาะเปาะ เป็น อบต.ขนาดกลางมีงบประมาณจํากัดเม่ือ 

เทียบกับภารกิจหน้าท่ีต่างๆตามกฎหมายท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของอบต. และตามภารกิจถ่ายโอนฯ                
ตามนโยบายท้องถ่ิน  นโยบายจังหวัด และ นโยบายรัฐบาล 

(3) ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพสูงข้ึน เนื่องจากน้ํามันแพง ทําให้สินค้า การบริการ 
เครื่องอุปโภคและบริโภคราคาสูงข้ึน  

(4) การเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ทําให้นโยบายการพัฒนา 
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 

 ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใด 

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้
ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจํากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 
(1) ระบบการบริหาร 

   - มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
   - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
   - มีการแบ่งงาน / มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

  - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน 

(2) ระบบข้อมูล 
   - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดําเนินการ 

(3) อัตรากําลัง (พนักงานสว่นตําบล/ ลูกจ้าง) 
   - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี  
   - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
   - มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง  
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  (4) การเงิน / งบประมาณ 
    - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี  ประสิทธิภาพ 

(5) ศักยภาพของชุมชน 
   - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี กลุ่ม OTOP กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 
   - มีศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์  

(6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีทรัพยากรและพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ 
๒.2 จุดอ่อน (W : Weakness) 

(1) ระบบการบริหาร 
- กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทําให้ต้องใช้เวลา                  

ในการศึกษา ขาดความแม่นยําในการดําเนินงาน 
   - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทําให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

 - ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 

(2) ระบบข้อมูล 
- ขาดความรู้ ความชํานาญในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

(3) อัตรากําลัง (พนักงานส่วนตําบล/ ลูกจ้าง) 
- มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
- บุคลากรมีปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย มากเกินไป 

  (4) การเงิน / งบประมาณ 
- งบประมาณมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

(5) ศักยภาพของชุมชน 
- กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร 

    - ขาดการสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
   - ประชากรวัยแรงงาน นิยมการทํางานนอกพ้ืนท่ี  เช่น ทํางานในประเทศมาเลเซีย 
ทําให้ขาดประชากรในการช่วยพัฒนาพ้ืนท่ี 
   - ด้านการศึกษา หลังจากจบภาคบังคับไม่นิยมเรียนต่อ 

- ด้านภาษา ประชากรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ มักจะสื่อสารโดยใช้ภาษาถ่ินหรือภาษายาวี  
และส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงมีปญัหาในการติดต่อกับหน่วยงานราชการของรัฐ 
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(6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ไม่สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างสมบูรณ์มาใช้ให้ประโยชน ์

2.4  การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-
2564) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวท่ีใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสี่ปี โดยกําหนดการพัฒนา                     
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี และนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ซึ่งสรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีสอดคล้องกันดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จํานวน 1 แผนงาน คือ 
       ๑. แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปัญหาความยากจน   จํานวน  2  แผนงาน คือ 

  1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2. แผนงานการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ   จํานวน 8 แผนงาน  คือ 
  ๑. แผนงานการศึกษา 
  2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  ๕. แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๖. แผนงานสาธารณสุข 
  ๗. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  8. แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน จํานวน  2 แผนงาน  คือ  
  ๑. แผนงานการเกษตร 
  2. แผนงานเคหะและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว  จํานวน   1  แผนงาน  คือ  
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการท่ีด ี จํานวน  3  แผนงาน  คือ 

  1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  จํานวน  1 แผนงาน  คือ 
       1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ผลการประเมินยุทธศาสตรท์ี่ได้ดําเนินการในปี พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) แต่ละด้าน ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ 
จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

พ.ศ.2561 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

     1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน  จํานวน  2 โครงการ   
 74       

1. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจูซา  หมู่ที่ 3  430,000 429,000 �    
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหะยีสาเมาะ  หมู่ที่ 3  115,000 100,000 �    
        
     2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน  จํานวน  -  โครงการ 
 26   - - �  
        
     3. ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ   จํานวน  9  โครงการ   
 64       
1. อาซูรอสัมพันธ์   50,000 46,400 �    
2. เมาลิดสัมพันธ ์  60,000 49,900 �    
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ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ 
จํานวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

3. อบรมให้ความรูเ้รื่องสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ  40,000 33,400 �    
    แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส        
4. วันเด็กแห่งชาต ิ  80,000 19,415 �    
5. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  10,000 9,950 �    
6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร  20,000 18,950 �    
7. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อ  20,000 16,650 �    
8. อบรมส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะเปาะ   20,000 �    
        
     4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     จํานวน   2   โครงการ 
 12       
1. ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  20,000 19,125 �    
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  30,000 20,345 �    
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ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ 
จํานวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

    5.  ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว    จํานวน   -   โครงการ 
 5   - - �  
        
        
     6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ดี   จํานวน  1   โครงการ    
 23       
1. จัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด และจัดนิทรรศการต่างๆ  35,000 5,895 �   จัดทําโครงการ 

จิตอาสา เราทํา 
ความดีด้วยหัวใจ 

       
       
     7. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข   จํานวน  -   โครงการ    
 2       
    - - �  
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  ผลการประเมินพบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ.2561  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ดําเนินโครงการในรอบ 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560  ถึง เดือนมีนาคม 2561 ได้ดําเนนิโครงการเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี ้ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  จํานวน  9  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน จํานวน 2 โครงการ และ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จํานวน  2  โครงการ  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี  จํานวน 1 โครงการ  รวมทั้งสิ้น  14  โครงการ สําหรับยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  อบต.เกาะเปาะ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให ้ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

 การประเมินผล คือเป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการประเมินผล
โครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน                
ในระหว่างท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงาน                 
ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้สามารถนําแบบการติดตามและประเมินผลโดยใช้ แบบอ่ืนๆ           
ตามคู่มือการติดตามและประเมินผล ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด และแบบ (10)                  
แบบประเมินตนเอง  (Self – assessment Model) โดย นําแบบ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  ,  แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน               
ในภาพรวม (แยกรายยุทธศาสตร์) และ แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมซึ่งจะได้กล่าวถึงในส่วนท่ี 4 สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ต่อไป 

3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
โดยการนําแบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานมาใช้ร่วมกับการประเมินผลแบบ

อ่ืนๆ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กาปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควบคู่กับความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการโครงการ  มีสาระสําคัญดังนี ้

แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

   เป็ ็นเครื่องมือท่ีใช้ ้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ                    
ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผล             
ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์ / แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน้ําเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานต่อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบ่งชี ้           
การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (keystakeholders)  ในการกําหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป                 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จ             
ตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)                 
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depthevaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจําเป็น    
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๒.  ความสําคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๒.๑  ทําให้ทราบได้ว่าสิ่งท่ีได้ดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จ

หรือไม่สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตผู้ท่ีควบคุมดูแล

กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้ทันต่อ เหตุการณ์หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม 
ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๓  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีดีข้ึน 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช้เป็นเกณฑ์

พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่า                 
จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

๔.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  
๔.๑ กําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี ้
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้

ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๑.  การกําหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานคะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

   (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) ดังนี้  
    ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์(๕  คะแนน)     
   (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (๕  คะแนน)   
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  
  

   

 

42 
 
  

(๓)  การนําแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

(๕  คะแนน) 
 

  ๒.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีคะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  25  ข้ึนไป  =  พอใช ้
ต่ํากว่า  20    =  ต้องปรับปรุง 
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได ้  ๕   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ����) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นําข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

� 

๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา   � 
๓ คณะกรรมการได้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

� 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ � 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถ่ิน � 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร ์ � 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ � 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร ์ � 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์ � 
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘   
� 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   
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ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด:   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

�  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน  ได้  ๕  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้  ๔  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้  ๓  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า  ๘๐  คะแนน ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได4้. 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได ้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

96  คะแนน 4 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 9 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒2 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑5) (๑5) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑0) (๑0) 

รวม ๑๐๐ 96 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด    :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)  ได้  ๕  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน   ได้  ๔  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
�  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได ้  4   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ����) 

๑ กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

� 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน � 
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

� 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา � 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถ่ิน � 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา � 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ � 
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนพัฒนา � 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา � 
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ � 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   
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ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

�  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน  ได้  ๕  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้  ๔  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้  ๓  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า  ๘๐  คะแนน ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป ี

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  5    

แผนพฒันา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

100  คะแนน 5 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
ของ อบต.เกาะเปาะ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 10 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 10 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา๓ ปยี้อนหลังตามความเป็นจริง ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ปีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับแบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 100 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  
  

   

 

 
47 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การดําเนินโครงการคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐  ได้  ๕  คะแนน 
�ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
�ดําเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป   ได้  ๓  คะแนน 
�ดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม  ๕    
คะแนนท่ีได ้ ๐ . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถ่ีสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 206 - - 

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 62 30.10 - 
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 62 ๑๐๐ - 
การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง เดือนมีนาคม  ๒๕๖1) 

14 22.58 ๐ 

หมายเหตุ  :  คํานวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�ไม่มีผลกระทบ   ได้  ๕  คะแนน 
�มีผลกระทบ  ๑  โครงการ  ได้  ๔  คะแนน 
�มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 
�มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได ้  ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดําเนินการ 
(เดือนตุลาคม 60  ถึง  เดือนมีนาคม  ๒๕๖1)   

14 ไม่มีผลกระทบ ๕ 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
 
ลําดับท่ี ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
๑ ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ๕ ๔ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
ข้อคิดเห็น  

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  ๒๔  คะแนน  ซึ่งต่ํากว่า  ๒๕  คะแนน  คือ
ต้องปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  การดําเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนน   

 
5. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นตําบลเกาะเปาะ 
    5.1 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23.00         77.00 - 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  20.00 80.00 - 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.00 81.00 - 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  12.00 83.00 5.00 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  13.00 84.00 3.00 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 31.00 69.00 - 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถ่ิน   

29.00 64.00 7.00 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   13.00 87.00 - 
ภาพรวม 20.00 78.13 1.88 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ ในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 20.00 สัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจ                   
คิดเป็นร้อยละ 78.13 และสัดส่วนของประชาชนท่ีไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.88 และเม่ือนําเอาสัดส่วนของ
ประชาชนท่ีพอใจมากและสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 98.13 อยู่ในระดับดมีาก 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ข้ึนไป) 
2. ด ี(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) 
3. พอใช ้(ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่าร้อยละ 50) 

5.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ    

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.37 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.58 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.68 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   8.05 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.45 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน   8.55 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   8.75 

ภาพรวม 7.96 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เกาะเปาะ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด                         
คือ ข้อ 8) เท่ากับ  8.75  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 7) เท่ากับ  8.55 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 7.25 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ                    
ในภาพรวม เท่ากับ  7.96 คะแนน อยู่ในระดับพอใช ้
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ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหา 
  ความยากจน 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.60  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.91 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.24 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   7.51 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.15 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน   8.28 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   8.38 

ภาพรวม 8.10 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร                  
ส่วนตําบลเกาะเปาะ  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และ
การแก้ไขปัญหาความยากจน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากท่ีสุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 8.60 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ รองลงมา คือ ข้อ 8) เท่ากับ 8.38 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด                      
คือ ข้อ 5) เท่ากับ 7.51 คะแนน  และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ 8.10  คะแนน                 
อยู่ในระดับด ี

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้
1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.76 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.78 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.81 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   7.12 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.03 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน   

8.01 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   8.01 
ภาพรวม 7.59 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร                      
ส่วนตําบลเกาะเปาะ   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ             
มากท่ีสุด จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อ 7)  และ 8) เท่ากับ 8.01 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ รองลงมา คือ               
ข้อ 4) เท่ากับ 7.81 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด คือ ข้อ 6) เท่ากับ 7.03 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ 7.59 คะแนน อยู่ในระดับพอใช ้

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ           
(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.91 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.59 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.49 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.48 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   7.47 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.48 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน   7.74 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   8.06 

ภาพรวม 7.53 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร                  
ส่วนตําบลเกาะเปาะ  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 8) เท่ากับ 8.06 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ รองลงมา คือ ข้อ 7) 
เท่ากับ 7.74 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ  6.91 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.53 คะแนน อยู่ในระดับพอใช ้

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  
  

   

 

53 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ    
(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.44 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.67 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.21 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.18 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   7.29 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.71 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน   7.53 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   8.12 

ภาพรวม 7.89 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล                    
เกาะเปาะ  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด คือ ข้อ 2) เท่ากับ 8.67 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 1) เท่ากับ                      
8.44  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 4) เท่ากับ 7.18 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย                       
ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 7.58 คะแนน อยู่ในระดับพอใช ้

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.14 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.42 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.19 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   7.55 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.64 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน   7.84 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   7.78 

ภาพรวม 7.58 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 
8.08 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 7)  เท่ากับ 7.84  คะแนน  ความพึงพอใจ                   
น้อยท่ีสุด คือ ข้อ 2) เท่ากับ 7.14 คะแนน  และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ  7.58 คะแนน 
อยู่ในระดับพอใช ้

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.13 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.37 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.07 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.52 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม   6.94 
6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.10 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน   7.12 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   7.24 

ภาพรวม 7.19 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เกาะเปาะ  ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  คะแนนเฉลี่ยความ               
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ 4) เท่ากับ 7.52 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 
7.37 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.94 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย                
ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ  7.19  คะแนน อยู่ในระดับพอใช ้

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนข้ึนไป) 
2. ด ี(8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช ้( 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561  
  

   

 

56 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้จํานวนโครงการมีความสอดคล้องกับงบประมาณตามสภาพความเป็นจริง  ซึ่งปัจจุบัน                      
ผลการดําเนินการดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่สามารถดําเนินโครงการซึ่งบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป ี และ ข้อบัญญตัิได้ครบทุกโครงการ เนื่องจากจํานวนโครงการในแผนมีมากเกินไป 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อ
สําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญ
ในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1                  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕60  ถึง  มีนาคม  ๒๕๖1)  สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี ้

1. ผลการติดตามและประเมินผล โครงการ / กิจกรรม 
รอบเดือนเมษายน 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)  

สรุปแยกรายยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน จํานวนโครงการท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัต ิ                   
และจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได้จริง จํานวน 4 ยุทธศาสตร ์

 1 .  ยุทธศาสตร์ด้ านโครงสร้ าง พ้ืนฐาน มี โครงการตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ ปี                            
(ปี พ.ศ.2561) จํานวน  74  โครงการ  โครงการตามข้อบัญญัติ  จํานวน  4  โครงการ  จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการได้จริง  จํานวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50.00  ประเมินผลได้ว่าดําเนินโครงการจริง            
ได้ร้อยละ  50.00  จากโครงการท่ีตั้งไว้ในบัญญัต ิ

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  มีโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (ปี พ.ศ.2561) จํานวน  64  โครงการ  โครงการตามข้อบัญญัติ  จํานวน  26  โครงการ  
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการได้จริง  จํานวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.62 ประเมินผลได้ว่าดําเนิน
โครงการจริงได้น้อยกว่าร้อยละ  50.00  จากโครงการท่ีตั้งไว้ในบัญญัต ิ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561) จํานวน 12 โครงการ โครงการตามข้อบัญญัติ จํานวน 8  
โครงการ  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการได้จริง  จํานวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.00 ประเมินผล
ได้ว่าดําเนินโครงการจริงได้น้อยกว่าร้อยละ  50.00  จากโครงการท่ีตั้งไว้ในบัญญัต ิ

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี                   
(พ.ศ.2561) จํานวน  23  โครงการ โครงการตามข้อบัญญัติ  จํานวน  14  โครงการ  จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการได้จริง  จํานวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.14 ประเมินผลได้ว่าดําเนินโครงการจริง                
ได้น้อยกว่าร้อยละ  50.00  จากโครงการท่ีตั้งไว้ในบัญญัต ิ
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2. ผลการติดตามและประเมินผลงบประมาณ 
รอบเดือนเมษายน 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)  

จํานวนงบประมาณซึ่งได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ปี พ.ศ.2561  จํานวน  53,767,300 บาท               
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  จํานวน  8,631,000  บาท  ดําเนินโครงการจริงโดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  817,490 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  1.52  จากงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  ประเมินผลให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณ          
ยังน้อยมาก เนื่องจากอยู่ในห้วงระยะเวลาดําเนินงานไปแล้วเพียงระยะ 6 เดือน เท่านั้น ซึ่งนับจากนี้ไปการ
ใช้จ่ายงบประมาณจะเพ่ิมข้ึนตามห้วงระยะเวลาการดําเนินงานท่ีเหลือตามปีงบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐต่อไป 

3. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
รอบเดือนเมษายน 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)  

ยุทธศาสตร์ท้ังสิ้น จํานวน  7  ยุทธศาสตร์  จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์สําหรับ ปี พ.ศ.2561  จํานวน
ท้ังสิ้น  206  โครงการ  สามารถดําเนินโครงการได้จริง  14 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.80  ประเมินผล
ได้ว่าสัดส่วนโครงการท่ีตั้งไว้มีจํานวนโครงการมากเกินความจําเป็น และไม่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัต ิ              
ได้จริง 

4.2 ข้อจํากัด ในการปฏบิัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการ

ต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า 
 3. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ 
 4. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและไม่มีความรู้เก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
จะดําเนินการ 

5. ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการทํางาน ขององค์กร ทําให้การ 
ทํางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในโอกาสต่อไป 
ดังนี ้
 1. สร้างความตระหนัก และความเข้าใจต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนถึงบทบาท หน้าท่ี 
และการดําเนินงานในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ชัดเจน 
 2. ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้กรอกและตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ   
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องชี้แจง และอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในการ
ดําเนินงานต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 3. ควรสร้างความเข้าใจต่อผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ินผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยกันประชาสัมพันธ์งานและ
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

4. ควรปรับลดโครงการในแผนพัฒนาสามปีลง เพ่ือให้เหมาะสมกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
และการนําแผนงาน / โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจํานวนโครงการและ
งบประมาณมากกว่าท่ีผ่านมา เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ควรจัดงบประมารสนับสนุนการดําเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกัน
และเพียงพอต่อการดําเนินงานและความสําคัญเร่งด่วน 
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