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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าทีด่ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลมดแดง  สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 

                                                                                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 69/1 การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจเพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด               
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนอง                 
ต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน                      
มีความส าคัญ 5 ประการ คือ 
  (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดในอนาคต 
  (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
  (3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
  (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 
  (5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
  ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attlempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้ างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผล
การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอมกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า                 
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ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุน (Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมาย
ของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ                    
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่
ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time)                          
เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรั บปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือากรยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
  ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด                
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่
วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเปูาหมายจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 
  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง จึงต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะ
ด าเนินการ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมดแดง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559                    
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง 
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณ
การรายจ่าย และให้หัวหน้ากองคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559                  
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้                      
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

  (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานการณ์คลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

  (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม                     
ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึง              
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats)                  
ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                
เพ่ือน าไปสูการปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 

 
 
 
 

  (1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

  (2) เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน 

  (3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 

  (4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 

  (5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 

  (6) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

  (7) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

  (8) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

  (9) เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  (10) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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  การประเมินผลความส าเร็จของแผนและโครงการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจวัดและการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เปูาหมายและมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ พัฒนาการของการประเมินผลความส าเร็จของแผนและโครงการมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะมุ่งเน้น
ความพยายาม ระยะมุ่งเน้นผลผลิต และระยะมุ่งเน้นแบบรวบยอด การประเมินผลความส าเร็จของแผนและ
โครงการเป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนและโครงการว่าจะปรับปรุง แก้ไข ยุติ หรือยกเลิกแผน
และโครงการ ส่วนการจ าแนกประเภทของการประเมินผลความส าเร็จของแผนและโครงการขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินผลความส าเร็จของแผนและโครงการมี 5 ปัจจัย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ ความเป็นวิชาชีพของผู้ประเมิน ประสิทธิผลของการจัดการ ข้อจ ากัด
เกี่ยวกับทรัพยากร และอ านาจที่ได้รับตามกฎหมาย 

  การประเมินผลความส าเร็จของแผนและโครงการมี 6 ขั้นตอนคือ ขั้นก าหนดและระบุบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ขั้นส ารวจและเตรียมการประเมินเบื้องต้น ขั้นตัดสินใจที่จะมีการประเมินผลหรือไม่ ขั้นรวบรวม ขั้น
ก าหนดวิธีการประเมิน และข้ันจัดท าข้อเสนอ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและสเนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  ขั้นตอนที่ 1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ประกอบด้วย 

  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ข้อ 29 (1) 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจติดตามการด าเนินงานทั้งในส่วน
ของเอกสารและการลงพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 29 (2) 
  ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือประมวลผล
ของการติดตามและประเมินผลในด้านหรือมิติต่าง ๆ โดยน าเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 14 (5) 
 
 
 

 
  สิ่งที่ท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
  1.4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

  (1) แบบตัวบ่งชี้ ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (2) แบบอ่ืน ๆ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  1.4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล                 
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจ มี ดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 

  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ อบต. 
        (องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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  1.4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 

  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

  
  
 

  (1) ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส านัก กอง ส่วนต่าง ๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้
ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ด าเนินการไปได้ตามระเบียบ แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม                
ไม่แยกส่วนในการปฏิบัติงาน 

  (2) ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 
  (3) ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา 

  (4) ท าให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์               
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

  (5) เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ด าเนินการ 

  (6) ท าให้โครงการ กิจกรรม สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จได้ตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  (7) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุง แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ 

  (8) ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (9) สามารถช่วยให้การด าเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 

  (10) ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไร
ประสบผลส าเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อะไรจะต้องด าเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรที่
จะต้องพัฒนาระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อน ามาตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สามารถท าได้ตรงตาม
เปูาหมายหรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อเริ่มวางแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่อีกครั้งก็
จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่ องมือในการบริหารท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด 
 
 
 

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมนีาคม ๒๕๖๐) 
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ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 

       2.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ              
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ             
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ        
ที่มีการยกเลิก 

 

จ านวนโครงการ              
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

10 100 - - - - - - - - 10 7.64 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สาธารณูปโภค 
และแหล่งท่องเที่ยว 

44 80 - - 5 9.09 - - 6 10.91 55 41.99 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

20 71.43 - - 2 7.14 - - 6 21.43 28 21.37 

4.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 43.75 - - 7 43.75 - - 2 12.5 16 12.21 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการประชาชน 

14 63.63 - - 5 22.73 - - 3 13.64 22 16.79 

รวม 95 72.52 -  19 14.50 -  17 12.98 131 100 

 

 

 

 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมนีาคม ๒๕๖๐) 
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 2.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม งบอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

508,000.00 
 

7.00 
 

134,500.00 3.14 - - 642,500.00 2.81 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สาธารณูปโภค 
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2,343,406.15 
 

32.29 
 

4,152,800.00 96.86 - - 6,496,206.15 28.42 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2,456,545.06 
 

33.85 
 

- - 8,800,100.00 77.80 11,256,645.06 49.25 

4.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

125,375.00 
 

1.73 
 

- - 2,511,600.00 22.20 2,636,975.00 11.54 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการประชาชน 

  1,823,413.00  
   

25.13 
  

                     -    
           

-    
                        -    -     1,823,413.00  7.98 

รวม  7,256,739.21  100  4,287,300.00  100  11,311,700.00  100  22,855,739.21  1200 
 

 2.1.3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 2559 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชพีผู้สูงอาย ุ  - - 7,917,400 7,728,900 
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชพีคนพิการ  - - 1,054,400 1,042,400 
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุน ศพด.  - - 788,470 786,760 
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด)  - - 19,500 19,500 
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
(โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง) 

 - - 2,196,400 2,196,400 

6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                   
(ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 

 - - 2,177,000 2,177,000 

7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
(ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ ศพด.) 

   219,000 219,000 

รวม - - - 13,367,100 14,169,960 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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 2.1.4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 (1) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมทบทวนการจัดท าแผน
ชุมชน และการประชุมประชาคมต าบลประชาชนได้เสนอโครงการจ านวนมากเพื่อพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งมีจ านวนมากเกิน
ศักยภาพ และงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถท าได้หมด จึงท าอัตราความส าเร็จ ในการจัดท า
โครงการตามแผนงานมีเปอร์เซ็นต์ประสบความส าเร็จต่ า โดยจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จมีเพียง 45 โครงการ หรือคิด
เป็น 42.45 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น 106 โครงการ ส่วนในปี 2559 มีโครงการทั้งสิ้น 114 โครงการ 
แต่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 95 โครงการ เนื่องจากรัฐบาลมีหนังสือสั่งการให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณเงิน
สะสม ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และมีความยืดหยุ่นมากข้ึน  
 (2) การจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่เสนอในยุทธศาสตร์ที่ 2 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นในด้าน
สาธารณูปโภค ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณแต่ละโครงการจ านวนมาก จึงไม่สามารถน าโครงการพัฒนามาตั้งงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาได้ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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11 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ 

1. ด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

22 14,371,190 20 13,711,585.46 4 260,800 4 243,600.00 10 647,200 10 642,500 

2. ด้านการบริหารและบริการประชาชน 
 

9 1,726,300 8 884,352.00 20 7,200,896 12 5,915,727.43 47 7,177,477.43 44 6,496,206.15 

3. ดา้นการศึกษาการกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 761,000 14 721,319.60 17 11,949,000 12 10,889,816.72 22 12,572,000 20 11,256,645.06 

4. ด้านการเกษตร 
 

3 174,800 3 143,500.00 11 374,000 6 181,416.54 12 3,360,000 7 2,636,975 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 

7 2,391,800 6 2,149,987.00 14 2,813,500 10 654,611.80 17 3,372,400 14 1,823,413 

รวม 55 19,425,090 51 17,610,744.06 66 22,598,196 44 17,885,172.49 108 27}129}077.43 95 22,855,739.21 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีที่ผ่านมา 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
  “ ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                      
ใส่ใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ” 

พันธกิจหลกัการพัฒนาต าบลมดแดง 
พันธกิจหลักที่ 1 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
พันธกิจหลักที่ 2 มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
พันธกิจหลักที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
พันธกิจหลักที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
พันธกิจหลักที่ 5 มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ เพ่ือแก้ไขและ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 
พันธกิจหลักที่ 6 มุ่งเน้นบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พันธกิจหลักที่ 7 มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
พันธกิจหลักที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

และการกีฬา 
พันธกิจหลักที่ 9 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาต าบลมดแดง 
1. สร้างระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ทั่วถึง 
2. สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
3. พัฒนาระบบการศึกษา การท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
4. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
6. การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
8. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ 

 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
(1) ด้านกายภาพ 

  ต าบลมดแดงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไร่ 
ลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท าการเกษตร มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์                   
จ านวน 1,000 กว่าไร่ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว                
ในระยะสั้น ๆ ลักษณะดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญคือ                        
บึงวังพลับ และแม่น้ าท่าจีน คลอง จ านวน 10 สาย และคลองชลประทาน จ านวน 3 สาย  บ่อโยก 20 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง 
 
 

2.3 การประเมินผลสภาพทั่วไป 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
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  (2) ด้านการเมืองการปกครอง 

  เขตการปกครองในพ้ืนที่ต าบลมดแดง แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง  หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง   

  หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ  หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้ 
  หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ  หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ 
  หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้ 
  (3) ด้านจ านวนประชากรต าบลมดแดง 
 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ ๑ บ้านมดแดง 460 681 737 1,415 
หมู่ที่ ๒ บ้านมดแดง 248 366 421 787 
หมู่ที่ ๓ บ้านกระดาษ 211 277 362 639 
หมู่ที่ ๔ บ้านวังพลับใต้ 186 270 317 587 
หมู่ที่ ๕ บ้านวังพลับเหนือ 196 300 300 600 
หมู่ที่ ๖ บ้านศรีจันต์ 228 349 345 694 
หมู่ที่ ๗ บ้านวังพลับใต้ 203 349 357 669 

รวม 1,732 2,555 2,839 5,394 
 

 พ้ืนที่ต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  
272.83  คน / ตารางกิโลเมตร    

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอศรีประจันต์ โดยส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน  2559     

 

  (4) ด้านสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4  แห่ง  ได้แก่  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1    จ านวนนักเรียน  67 คน 

 โรงเรียนวัดเสาธงทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2    จ านวนนักเรียน  78 คน 
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5    จ านวนนักเรียน  74 คน 

 โรงเรียนวัดวังพลับใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   จ านวนนักเรียน  79 คน 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   จ านวนนักเรียน  26 คน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   จ านวนนักเรียน  10 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   จ านวนนักเรียน  32 คน 
3) ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  2 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  และหมู่ที่  6 
4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ท าการ อบต.มดแดง หมู่ที่ 2 
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมดแดง  จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 

6) คลินิกรักษาโรคทั่วไป (เอกชน)  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
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(5) ด้านอื่น ๆ  
   1) จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  24  คน  ได้แก่ 
1) ต าแหน่งบริหาร     จ านวน   2  คน 
2) ต าแหน่งในส านักปลัด    จ านวน   8  คน 
3) ต าแหน่งในกองคลัง       จ านวน   5  คน 
4) ต าแหน่งในกองช่าง     จ านวน   2  คน 
5) ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน   2  คน 
6) ต าแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน   5  คน 
พนักงานจ้าง  จ านวน  17  คน  ได้แก่ 
1) พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน   2  คน 
2) พนักงานจ้างเหมาบริการ      จ านวน 15  คน 
บุคลากรในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1๙  คน  ได้แก่ 

  1) ส่วนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๕  คน 
2) ส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 14  คน 

 2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๒4  คน  (ต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง) ได้แก่   
1) อนุปริญญา / ปวส.               จ านวน     -  คน 
2) ปริญญาตรี      จ านวน   13 คน 
3) ปริญญาโท      จ านวน   11 คน 
พนักงานจ้างภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  คน  ได้แก่ 
1) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                จ านวน      1 คน   
2) ปริญญาตรี      จ านวน     1 คน 
บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๙  คน  ได้แก่ 
1) ประถมศึกษา      จ านวน    11 คน 
2) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                 จ านวน      6 คน    
3) ปริญญาตรี      จ านวน      2 คน 
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  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย                  
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบต าถามว่า 
“ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน              
ในอนาคตต่อไป 

ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weekness – W) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ในต าบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบติดแม่น้ าและมี
ระบบชลประทาน สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นส่วนมาก 
ด้านสังคม 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดงมีพ้ืนที่ไม่มาก ท าให้ง่ายต่อการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนใน
พ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการท า
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้ในการด ารงชีวิต 
4. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ด้านอาชีพและการใช้
ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน 
5. ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ต่าง ๆ หากขาดเหลือประการใดสามารถติดต่อ
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พ้ืนที่ต าบลมดแดงมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ า
มีคุณภาพท่ีดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การจ้างงานในพ้ืนที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่บางส่วน ยังพัฒนา
ไม่ทั่วถึง เช่น ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ า ระบบ
ประปา ไฟฟูาสาธารณะ 
ด้านสังคม 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการ
พัฒนากับภาครัฐ 
ด้านบริหารจัดการ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการพัฒนาของท้องถิ่น 
2. การประสานงานกับหน่วยราชการ ด้านการศึกษา
ในพ้ืนที่ยังไม่สามารถประสานความร่วมมือได้อย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  มดแดง 
ยังขาดทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบทั้งปัญหาภัยแล้ง ในช่วง
ฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่บางส่วนที่ติดกับ  
แม่น้ าท่าจีน 
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ปัจจัยภายนอก (External Factor) 

โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีสถานที่ใกล้เคียงส าหรับจ าหน่ายสินค้าในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3.  รั ฐบาล ให้ความส าคัญและส่ ง เสริ มการท า
การเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิต โดยให้
ความส าคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 
ด้านสังคม 
1. มีศาสนสถานในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการให้แก่
เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเข้มแข็ง
ขึ้นท าให้งบประมาณแผ่นดินสามารถน ามาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากข้ึน 
2. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน หรือที่เรียกว่านโยบายประชารัฐ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
เน้นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาค่าครองชีพสูง ท าให้ผู้มีรายได้น้อยด าเนิน
ชีวิตค่อนข้างล าบาก 
2. ปัญหาราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น 
ด้านสังคม 
1. สภาพปัญหาความเป็นอยู่ทางครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลง ท าให้คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการทอดทิ้งคนชรา       
ผู้ ทุพลภาพ เด็กก าพร้ า  และปัญหายาเสพติ ด 
อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และสุขภาพอ่อนแอ 
3. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข 
และขาดความร่วมมือในการปูองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ระเบียบ ข้อกฎหมาย จ ากัดการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการ
กีฬา ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถด า เนิน
กิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ได้ 
2.  ปัญหาการขาดความชัด เจนบทบาทหน้ าที่
หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาแก้ปัญหามีความทับซ้อนกัน 
ขาดระเบียบ/ข้อกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง 
2. ปัญหาสภาวะแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ 
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  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลมดแดง                     
โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง การจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูช กชช. 2ค 
และแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านการเกษตร 
    1.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - คูคลองตื้ น เขิน มี วั ชพืชขึ้นปกคลุม               
กีดขวางทางน้ า /การใช้งานประตูปิด-เปิดน้ า
ช ารุด และแบ่งแห่งไม่มีประตูปิด-เปิดน้ า 
   - การท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะขาด
แคลนน้ าใช้ในการท าการเกษตร 
   1.2 ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
   ลักษณะของปัญหา 
   - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรผ่านคู
คลอง ต้องใช้เส้นทางอ้อม ไม่มีสะพานข้าม 
และบางส่วนช ารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย 
   1.3 ปัญหาต้นทุนการผลิต และราคา
ผลผลิตตกต่ า 
   ลักษณะของปัญหา 
   - ต้นทุนการผลิตสูง ในขณะที่ราคาผลผลิต
ตกต่ า ท าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 

 
 พื้นที่คูคลองส่งน้ า บริเวณไร่นา

ในพื้นทีท่ าการเกษตรของต าบล
มดแดง ที่ประชาชนได้ เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

 เกษตรกรในต าบลมดแดง 
 

 
 พื้นที่เส้นทางหลักในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าม
คลองชลประทาน 

 
 
 

 เกษตรกร หมู่ที่ 1 - 7 ในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก

ดินตะกอนพร้อมก าจัดวัชพืชและ
ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดทางส่งน้ า 

 
 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุน

การปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยทดแทนการ
ปลูกข้าวหรือพืชอื่น ๆ ท่ีใช้น้ ามาก 

 อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม
สะพาน  และก่ อส ร้ า งบริ เ วณที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร  เ ช่ น  ก า ร ผ ลิ ต
สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
พืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจาก
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นต้น 

 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และสนับสนุนการท าการ เกษตร
ทฤษฎีใหม่  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 ปัญหาเส้นทางการคมนาคม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน 
หินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให้
น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
  

 
 พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลมด

แดงประสบปัญหาการคมนาคม
ไม่สะดวก 

 
 

 

 
  อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม

ถนนโดยการลงหินคลุก หรือซ่อมแซม
ถนน คสล. ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
และก่อสร้างถนน คสล./ถนนลาดยาง
ในพื้ นที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ชุมชน และ
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมาก 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 ปัญหาน้ าอุปโภค/บริโภค 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระบบประปา ในชุมชนประสบปัญหา
การส่งน้ าไปยังครัวเรือนเพื่ออุปโภค/บริโภค 
 
    2.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านมีปริมาณไม่
เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

 
 ประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมดแดง 
 
 

 

 พื้นที่ที่หมู่บ้านชุมชน ได้เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการบริหาร

จัดการระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความดูแลของ อปท. ได้แก่  การ
บ ารุ งรักษา การเปลี่ยนท่อเมนต์
ประปา 

  อบต.ประเมินสภาพปัญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

 

3. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร     
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ปัญหาการจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีจ านวนมาก 
 
 
 
    3.2 ปัญหาการเสื่อมสภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคม ี
   - ปัญหาคุณภาพน้ า และวงจรการขยาย 
พันธุ์ของสัตว์น้ า 
 
 

 
 
 ทุกหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ต าบล

มดแดง 

 
 
 
 

 พื้นที่การท าการเกษตรในต าบล
มดแดง 

 แม่น้ าท่าจีน และแหล่งน้ าอื่น ๆ 
ในต าบลมดแดง 

 

 

 
 

 อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ
และก าจัดขยะในชุมชน 

 จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และสามารถน าขยะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 อบต . จั ด งบประมาณในการจั ด
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า
การ เกษตรแบบอินทรี ย์  การ ใ ช้
สารชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพในการท า
การเกษตร และปรับสภาพคุณภาพ
ดินให้เหมาะแก่การท าการเกษตร 

 รณรงค์การอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง 
และพันธุ์สัตว์น้ า การงดการจับสัตว์
น้ าในฤดูวางไข่ 
 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหายาเสพติด 
   - ปัญหาอาชญากรรม 
 
 

 
 ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการให้ความรู้

แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ในการปูองกัน และหลีกเลี่ยงการใช้
ยาเสพติด / การส่งเสริมการเล่นกีฬา 
การออกก าลังกาย  

 อบต.จัดงบประมาณสนับสนุนองค์กร
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.2 ปัญหาผู้ยากไร้ คนชรา และ          
คนพิการ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ให้ความช่วยเหลือ 
 
 

 
 ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ

ในพื้นที่ต าบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ หรือประสานขอ

ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ป ยั ง อ ง ค์ ก ร /
หน่ วยงาน เพื่ อ เข้ าม า ช่วย เหลื อ 
กลุ่ม เปูาหมายดังกล่าวที่ประสบ
ปัญหา 

 รั บ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ข อ รั บ เ งิ น
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ คนชรา คน
พิการ และผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่ 

5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    5.1 ปัญหาความยากจน  
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาการว่างงาน 
    - ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
    - ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุน 
 
 

 
 ประชากรวัยท างานที่ไม่มีงาน

ท าและงานท่ีท าอยู่ไม่มั่นคง 

 เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านท่ีต้องการ
อาชีพเสริม 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 
 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
 สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

 ส่ ง เสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ยงมาใ ช้ ใน ชีวิ ต 
ประจ าวันของประชาชน 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปัญหาด้านการศึกษา  
    ลักษณะของปัญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
    6.2 ปัญหาด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 
    - ขาดการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในต าบลมดแดง 

 

 

 
 อุ ดหนุนอาหา รกล างวั น  ให้ กั บ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 จัดหาอาหาร เสริ ม  (นม )  ให้ กั บ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 

 อบต.จัดสรรงบประมาณ ในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชน
รุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    7.1 ปัญหาโรคติดต่อ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ มี ผู้ ปุ ว ย โ ร ค
ไข้เลือดออก 
    - ปัญหาการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
7.2 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การใช้สารเคมีของเกษตรกรที่มีผลต่อ
สุขภาพร่างกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่
 

 
 พื้นที่ต าบลมดแดง 
 
 
 
 
 
 

 
 สุนัขที่มีการขึ้นทะเบียนอย่าง

ถูกต้อง 
 

 
 เกษตรกรในต าบลมดแดง 
 
 
 
 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมดแดง 
 
 

 

 

 

 อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพ่น
หมอกควันในระยะที่ก าหนดรอบ
บริเวณบ้านที่มีการแจ้งจาก รพ.สต.
มดแดงว่ามีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก 

 บูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.มดแดง ในการรณรงค์
ปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 

 ประสานงานกับปศุสัตว์ระดับอ าเภอ/
จั งหวัด  แจ้ งราย ช่ือผู้ น าสุนัขมา         
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการสนับสนุนยา
ฉีดส าหรับสุนัขเพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี 

 ประสานการจัดท าโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่ วนต าบลมดแดงจัดท า
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกรในต าบลมดแดง 

 ประสานการจัดท าโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่ วนต าบลมดแดงจัดท า
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่
เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน 

7. ปัญหาการเมืองการบริหาร 
    7.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
    7.2 ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระเบียบ ข้อกฎหมายที่จ ากัดในอ านาจ
หน้าท่ี ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ 
    7.3 ปัญหาด้านบุคลากรและเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่ อ งมือ /อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน

ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 บริหารงบประมาณ รายจ่ายบุคลากร 

/รายจ่ายประจ า และควบคุมการ
บริหารงบประมาณอย่างประหยัด 

 การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยประเมินอ านาจหน้าที่ 
ประกอบกับระเบียบ/ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการท าโครงการ/กิจกรรม 

 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
สายงานที่ปฏิบัติ  

 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 จัดงบประมาณเพื่อสรรหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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  2.4.1 สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เนื่องจากห้วงเวลาที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562                            

การประเมินผลยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงใช้เกณฑ์ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ. 2558 -2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น และ
เอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

  (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวม รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  2.4.2 สรุปผลการการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี                   
(พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 20 ข้อ 4.3 วรรคสาม ให้ใช้แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลมดแดง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญ                    
ในการหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนการพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบ่งชี้ของ                         
การปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ               
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) โดยการวิเคราะห์เชิงประมาณ (Quantity Analysis) 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quality Analysis) ดังนี้  

แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกล
ยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ 
(Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Earty Warning System) เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก 
(In-depth Evaluation) เพ่ือให้รายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

 ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน 

 1) ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือ                    
ไม่ส าเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 

2) สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
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4) เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

 วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

1) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

2) เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 3) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 1) ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

2) ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
3) ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
4) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้ 
(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) มีดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
(2) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน) 
(3) การน าแผนไปปฏิบัติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้มีดังนี้ 
  คะแนน 30 คะแนน  =   ดีมาก 

  คะแนน 25 ขึ้นไป    =  ดี 

  คะแนน 20 ขึ้นไป    =   พอใช้ 
  ต่ ากว่า 20 คะแนน   =   ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1     :   ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   - มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)  ได้  5  คะแนน 

   - มีการด าเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน    ได้  4  คะแนน 

   - มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน    ได้  3  คะแนน 
  - มีการด าเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

   คะแนนเต็ม   5    
   คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่                 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้               
น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน                   
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา  

3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์            
การพัฒนา 

 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ทันภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

มีการด าเนินการครบ 10 ขั้นตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2     :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   - ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน   ได้  5  คะแนน 

   - ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน   ได้  4  คะแนน 

   - ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน   ได้  3  คะแนน 
  - ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

   คะแนนเต็ม   5    
   คะแนนที่ได้   5   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

พ.ศ. 2558 - 2562 
การประเมินคุณภาพของแผน 100 คะแนน 5 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง                        
ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 ภายใน 15 วัน นับแต่                      
วันที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวัน 25 พฤษภาคม 2557                
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผล                      
คุณภาพแผน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 

   3.1 วิสัยทัศน์ (5) (5) 

   3.2 พันธกิจ (5) (5) 

   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 

   3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (5) 

   3.5 ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

   3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 

   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3     :   ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   - มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)  ได้  5  คะแนน 

   - มีการด าเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน    ได้  4  คะแนน 

   - มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน    ได้  3  คะแนน 
  - มีการด าเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 
 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

   คะแนนเต็ม   5    
   คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  

3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทาง                
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  

7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนา  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

มีการด าเนินการครบ 10 ขั้นตอน 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4     :   คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   - ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน   ได้  5  คะแนน 

   - ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน   ได้  4  คะแนน 

   - ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน   ได้  3  คะแนน 
  - ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

   คะแนนเต็ม   5    
   คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2560 – 2562) 
การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา

เพ่ือความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

94 คะแนน 4 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง                         
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี                       
โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
มดแดง ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 54 
   5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
   5.3 จ านวนวัตถปุระสงคท์ี่เหมาะสมกับโครงการ (3) (3) 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา (3 ป)ี (3) (1) 
   5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (4) (3) 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4) 
   5.8 มีงบประมาณที่ผา่นมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเปน็จริง (3) (3) 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ (5) (3) 
   5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) (5) 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ (4) (4) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และแบบ ยท. 04 (3) (3) 

รวม 100 94 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5     :   การด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :   การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   - ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50    ได้  5  คะแนน 

   - ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40    ได้  4  คะแนน 

   - ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 30    ได้  3  คะแนน 
  - ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30     ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  :  การด าเนินโครงการ 

 คะแนนเต็ม   5    
 คะแนนที่ได้   5   . 

การด าเนินการ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 54 47.36 4 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 54 65.85 5 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

54 65.85 5 

การด าเนินงานจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 

54 65.85 5 
 

หมายเหตุ : ค านวณคะแนนการประเมินจากแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6     :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :   ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   - ไม่มีผลกระทบ      ได้  5  คะแนน 

   - มีผลกระทบ 1 โครงการ     ได้  4  คะแนน 

   - มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ    ได้  3  คะแนน 
  - มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ    ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

 คะแนนเต็ม   5    
 คะแนนที่ได้   5   . 

การด าเนินการ 
จ านวน 
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนนที่ได้ 

โครงการที่ด าเนินการ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนมีนาคม 2560) 

54 
ไม่มี

ผลกระทบ 
5 
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สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 5 

2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 5 

3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 5 5 

4 คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 5 4 

5 การด าเนินโครงการ 5 5 

6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 29 
 

ข้อคิดเห็น 

  จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได้ 29  คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ท่ี 4 คุณภาพของแผนพัฒนาสามปี ได้ 4 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

ข้อเสนอแนะ 

  เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงบรรลุเปูาหมาย                    
ท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่ง
ปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงด าเนินการได้เพียงร้อยละ 47.36 อาจจะท าให้             
สิ้นปีงบประมาณ จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และ
อาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  

  ท้ังนี้ ด้านคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี ยังมีข้อบกพร่องด้านการก าหนดเปูาหมาย
ผลผลิต และงบประมาณขาดความสอดคล้องและความครอบคลุมระยะ 3 ปี รวมถึงวิธีการ
ประมาณราคาของโครงการโดยเฉพาะโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ยังมีความคลาดเคลื่อน              
ไม่อยู่มากจากราคาท่ีใช้ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยสาเหตุ
เกิดจากการส ารวจและค านวณระยะทางท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ประกอบกับพื้นท่ี
บางแห่ง ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น จากกรมการปกครอง ซึ่งผ่านการบริหารจัดการ
ของหมู่บ้านเกิดความซ้ าซ้อนกับงบประมาณโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงท่ีตั้ง
งบประมาณไว้ จึงมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติต้องยกเลิก และเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อน า
งบประมาณไปใช้ในการด าเนินงานโครงการอื่นแทน 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

 

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

ชื่อโครงการ : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ 
ต าแหน่ง  .......................................................................................................................... 
สังกัดส านัก / กอง  ........................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย    ในช่องท่ีเลือก 
 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน 
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่เกิน
ศักยภาพของชุมชน 

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   

3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

4 ได้ด าเนินโครงการ   

5 ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน   

6 งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ   

7 กลุ่มเปูาหมายร้อยละ 50 ขึ้นไปได้รับประโยชน์   

8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป   

9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
โปรดระบุผลกระทบ  .......................................................................................  
.......................................................................................................................... 

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
  ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน ได้แก่ 

     ระหว่างเดือนตุลาคม 2559    ถึงเดือนมีนาคม 2560 
    ระหว่างเดือนเมษายน 2560  ถึงเดือนกันยายน 2560 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ใช้เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน                    
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”                
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานโดยเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้ 
 แบบ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 6 เดือน 

 แบบ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                           ในภาพรวม    (ด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ) 
 แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                           ในแต่ละยุทธศาสตร์   (ด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  
      พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์              
      พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสาม
ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน
เมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

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

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
 

2.  รายงานผลการด าเนินงานครั้งที่  
     ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559   ถึงเดือนมีนาคม 2560 
    ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร 3 1,545,000 4 1,450,000 - - 7 2,995,000 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว 

46 17,580,600 16 21,564,000 6 11,370,000 68 50,514,600 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

35 12,642,400 16 12,521,300 14 12,301,000 65 37,464,700 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 1,355,400 - - - - 15 1,355,400 

5. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารประชาชน 15 5,125,000 10 1,401,000 10 1,401,000 35 7,927,000 

รวม 114 38,248,400 46 36,936,300 30 25,072,000 190 100,256,700 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
    การแปรรูปผลผลิต เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 

3 1,545,000 4 1,450,000 - - 7 2,995,000 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

46 17,580,600 16 21,564,000 6 11,370,000 68 50,514,600 

3. การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

35 12,642,400 16 12,521,300 14 12,301,000 65 37,464,700 

4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
   ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

10 1,035,400 - - - - 10 1,035,400 

5. การส่งเสริมกีฬาให้อยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี  และ 
    มีความสามารถด้านกีฬา  สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 

1 200,000 - - - - 1 200,000 

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  และบริการเพ่ือ 
    ประโยชน์ของประชาชน 

15 5,125,000 10 1,401,000 10 1,401,000 35 7,927,000 

รวม 110 38,128,400 46 36,936,300 30 25,078,000 186 100,136,700 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2560  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

1 33.33 - - 2 66.67 - - - - 3 2.63 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
    ธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง  
    ท่องเที่ยว 

28 60.87 - - 14 30.43 4 8.70 - - 46 40.35 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้าง 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

16 45.71 - - 19 54.59 - - - - 35 30.70 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

3 20 - - 11 73.33 1 6.67 - - 15 13.16 

5. การพัฒนาด้านการบริหารและ 
    การบริการประชาชน 

6 40 - - 9 60 - - - - 15 13.16 

รวม 54 47.36 - - 55 48.25 5 4.39 - - 114 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

5,600.00 100 - - - - 5,600.00 0.06 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเที่ยว 

666,887.00 23.03 2,229,000.00 76.97 - - 2,895,887.00 29.36 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5,862,209.89 98.36 98,000.00 1.64 - - 5,960,209.89 60.42 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

463,600.00 100 - - - - 463,600.00 4.70 

5. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ
ประชาชน 

538,965.30 100 - - - - 538,965.30 5.46 

รวม 7,537,262.19 76.41 2,327,000.00 23.59 - - 9,864,262.19 100 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอ านาจหน้าที่ฯ)  - - 3,284,979.00 1,233,256.83 
    เงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน      
1. ค่าอาหารเสริมนม (ประถมศกึษา)  - - 283,596.00 364,057.14 
2. ค่าอาหารกลางวัน (ประถมศกึษา)  - - 592,000.00 592,000.00 
3. ค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)  - - 61,319.00 39,225.60 
4. ค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวยั)  - - 160,000.00 131,840.00 
5. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  - - 3,980,600.00 4,018,800.00 
6. ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  - - 547,200.00 556,800.00 
7. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์  - - 33,000.00 29,000.00 
8. สนับสนุน ศพด. (เงนิเดือนครู)  - - 328,800.00 332,280.00 
9. สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรยีนการสอน)    108,800.00 108,800.00 

รวม - - - 9,380,294.00 7,406,059.57 
 

ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1) การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมทบทวนการจัดท าแผนชุมชน และการประชุม
ประชาคมต าบลประชาชนได้เสนอโครงการจ านวนมากเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวนมากเกินศักยภาพ และ
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด จึงท าอัตราความส าเร็จในการจัดท า
โครงการตามแผนงานมีเปอร์เซ็นต์ประสบความส าเร็จต่ า โดยจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 54 โครงการ หรือคิดเป็น 47.36 เปอร์เซ็นต์ 
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 55 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.25 
ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น และโครงการที่ยกเลิก เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาด าเนินการ 
จ านวน 4 โครงการ และยกเลิกการอุดหนุนหน่วยงานราชการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากไม่
เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด จ านวน 1 โครงการ รวมยกเลิกโครงการ จ านวน 4 โครงการ หรือคิด
เป็นร้อยละ 4.39  

 2) สภาพปัญหาการด าเนินการโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลา ตามแผนที่
ก าหนดไว้ และในบางโครงการยังขาดการประสานงาน ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน ตลอดจน
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมในการรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมนีาคม ๒๕๖๐) 

38 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

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

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง                      . 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          10 เมษายน 2560                                              6 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2559 
 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

3 1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 

46 28 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความ 
    ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

35 16 

4. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

15 3 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

15 6 

รวม 114 54 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 40% 50% 10% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม 30% 60% 10% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30% 50% 20% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
     ประชาชนทราบ 

35% 45% 20% 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20% 55% 25% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 35% 50% 15% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
     ของประชาชนในท้องถิ่น 

25% 55% 20% 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ 
     กิจกรรม 

40% 45% 15% 

ภาพรวม 31.88 51.25 16.88 
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5.  ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.51 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.06 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.63 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.32 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.18 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 

ภาพรวม 8.12 
   

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาว 
 

กิจกรรม - 1 +1 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
                     และแหล่งท่องเที่ยว 
 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.65 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.22 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.15 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 

ภาพรวม 7.98 
  2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1) โครงการจัดซื้อถังขยะในชุมชนและ 
    ถนนสาธารณะ 
2) โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่ที่ 4 
4) โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่ที่ 3 
5) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7 
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1,4,7 
7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
โครงการ 
โครงการ 

เส้น 
 

เส้น 
 

เส้น 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

1 
 

6 
1 
1 

19 
 

5 
 

1 

+1 
 

+6 
+1 
+1 

+19 
 

+5 
 

+1 
หมายเหตุ : - ยกเลิกโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จ านวน 4 เส้น เนื่องจากมีการด าเนินงาน                 
ที่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณของหมู่บ้าน ได้แก่ 
1) จากท่ีนานายจุน วงษ์จันทร์ ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ 5 
2) จากถนนเลี่ยงเมืองบริเวณสวนมะม่วงนายส าเร็จ นวมทอง ถึงท่ีนานายครรชิต ทวนเงิน หมู่ที่ 5 
3) จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายสมิต ตู้แก้ว ถึงท่ีนานายจ าเนียร หนูทอง หมู่ที่ 5 
4) จากบริเวณบ้านนายมงคล ถีระแก้ว ถึงเหมืองส่งน้ า หมู่ที่ 2 
 - เปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จ านวน 5 เส้น                         
เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. เนื่องจากมีการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกับ หมู่บ้าน ได้แก่ 
1) จากบริเวณที่นานายเช้ง ทวนเงิน ถึงบริเวณที่นานายนิรันดร์ นวมทอง (คันคลองส่งน้ า) หมู่ที่ 4 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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2) จากบริเวณที่นานายอุดม แตงหวาน ถึงบริเวณท่ีนานายดิเรก สอดศรี หมู่ที่ 4 
3) จากบริเวณที่นานายวิรัตน์ คล้ายวรรณ ถึงสวนมะม่วงนายช านาญ หนูทอง หมู่ที่ 5 
4.) จากบริเวณท่ีนานางปุน ศรีบุญเพ็ง ถึงบริเวณท่ีนานายชัด ศรีผาสุก หมู่ที่ 5 
5) จากบริเวณฟาร์มแพะนายอดุลย์ แตงหวาน ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์ ยอดศรี หมู่ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.55 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.22 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.19 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.96 

ภาพรวม 8.26     

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1) โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก อบต.มดแดง 
2) โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
5) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
6) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง 
7) โครงการขอรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ร.ร.สพฐ. และ ศพด. 
8) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ. 
9) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. 
10) โครงการ อบต.มดแดง ห่วงใยใส่ใจ 
ผู้สูงอายุต าบลมดแดง 
11) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 

หมู่ 
หมู่ 
คน 
ครั้ง 

 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

2 
 
 

1 
 

7 
7 

10 
1 
 

7 
4 
3 
2 
 

2 

+2 
 
 

+1 
 

+7 
+7 

+10 
+1 

 
+7 
+4 
+3 
+2 

 
+2 
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ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

12) โครงการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมสุขอนามัยใน
บ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส 
13) โครงการคลังความรู้เพ่ือสุขภาพประชาชนด้วย
การแพทย์วิถีธรรมวิถีไทย ห่วงสุขภาพตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
14) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 
15) โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน 
ริบบิ้นพวงมาลัย 
16) โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคน
พิการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
 
 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
 

แห่ง 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

3 

+1 
 

+1 
 
 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.66 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.75 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.66 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.12 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.56 

ภาพรวม 8.35 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1) โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
3) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

แห่ง 
 

แห่ง 
 

แห่ง 

- 
 
- 
 
- 

1 
 

3 
 

1 

+1 
 

+3 
 

+1 

 
 หมายเหตุ - ยกเลิกโครงการจ านวน 1 โครงการ คือ เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ไม่สามารถด าเนินการอุดหนุนส่วนราชการดังกล่าวได้ เนื่องจากการ
ด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริการประชาชน 
 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.65 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.43 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.11 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.86 

ภาพรวม 8.30 
 

 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2) โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในส านักงาน 
4) โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
5) โครงการประชุมประชาคมต าบล 
6) โครงการเพื่อปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ 
 

ร้อยละ 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
หมู่ 
 

ครั้ง 
กิจกรรม 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

62.22 
 

33 
7 
7 
 

3 
1 

+62.22 
 

+33 
+7 
+7 
 

+3 
+1 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2.  อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี (  ) 20 – 30 ปี  (  ) 31 – 40 ปี 
   (  ) 41 – 50 ปี  (  ) 51 – 60 ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

   (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (  ) ปริญญาตรี 
   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่น ๆ (ระบุ) .................................... .......... 
4.  อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  

   (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (  ) รับจ้าง 

   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกรรม 

   (  ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................  
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม    

2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4) มีรายงานผลการด าเนินงานองโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2.  อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี (  ) 20 – 30 ปี  (  ) 31 – 40 ปี 
   (  ) 41 – 50 ปี  (  ) 51 – 60 ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

   (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (  ) ปริญญาตรี 
   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................  
4.  อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  

   (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  (  ) รับจ้าง 

   (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกรรม 

   (  ) อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................  
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงในการพัฒนา        
โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนในแต่ละยุทธศาสตร์เท่าใด 
 

 5.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม  

2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีรายงานผลการด าเนินงานองโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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 5.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม  

2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีรายงานผลการด าเนินงานองโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 

 
 5.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม  

2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีรายงานผลการด าเนินงานองโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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 5.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม  

2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีรายงานผลการด าเนินงานองโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

 
 5.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ / กิจกรรม  

2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4) มีรายงานผลการด าเนินงานองโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
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 1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
 3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบ/กฎหมาย ที่ปฏิบัติได้ยาก
และบางเรื่องอาจไม่สามารถปฏิบัติได้  
 4) โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ด าเนินส่วนมากเกิดจากการขาดการวางแผนในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ขาดการศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานที่ดี ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ จากการไม่ได้
ศึกษาระเบียบ/กฎหมายอย่างถ่ีถ้วนและขาดประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
 5) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ 47.36 
 6) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 

 1) หน่วยงานย่อยภายในองค์กร และผู้รับผิดชอบโครงการขาดการประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบของโครงการเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จึงเกิดความยุ่งยากซับซ้อนใน
การติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานที่ล่าช้า 
 2) บุคลากรในหน่วยงานขาดทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ตน
รับผิดชอบทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 3) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล ท าให้การ
ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 4) งบประมาณที่มีจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
 

4.3 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมนีาคม ๒๕๖๐) 
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 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจใน                    
แต่ละด้านที่จะด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด รวมถึงการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่
 4) สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในด้านการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 5) สร้างจิตส านึกในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ตาม
หลักของธรรมาภิบาล 
 

 

4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
 


