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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.๑ ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย  
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ  ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

3) ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนนิการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4) ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนด ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หัวหน้าส่วน ผู้อ านวยการกอง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง สภาพพื้นท่ีและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลถ้ ารงค์ 

บทสรุปของความส าคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอย ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนโครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่า    

ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

3) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้อ านวยการกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลถ้ ารงค์ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑.๓ ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกาหรือคณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

๑.๓.๑ กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 15 คน ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิน่ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือก จ านวน  2 คน  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

2) ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา         
ท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เพื่อด าเนินการต่อไป 

๑.๓.๒  กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์    

ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ดังนี้ 

๑) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI)   
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร     
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถปุระสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

๓) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ 
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
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๖) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์เพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์เพื่อทราบผลการติดตามและประเมินผล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน ธันวาคม 

๗) การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป   
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

๑.3.๓  กำรรำยงำนผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์              

มีอ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน 
ธันวาคม 

  
ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
นายก อบต. 

ถ ้ารงค ์
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ  

อบต.ถ ้ารงค ์

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
นายก อบต. 

ถ ้ารงค ์

 
สภา อบต. 

ถ ้ารงค ์
รายงานผล เสนอ 

ตั งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
นายก อบต. 

ถ ้ารงค ์
 

ประกาศผลการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน ในต าบลถ้ ารงค์ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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1.4 เคร่ืองมือกำรติดตำมแลประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี
ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ท่ี
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

๑.๔.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา
ทุกครั้ง 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการ ท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ี ผ่านมา โครงการท่ีต่ อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิต หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา  เป็นต้น 

๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด         
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  

๑.๔.2  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผล  มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
(2) เครื่องมือ  
(3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม  
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี    
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม         
ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

๑.๔.3  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล    

เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนฯ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีประจ าปี      
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบ    
และการวัดอย่างไร)  เป็นต้น 

๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น 
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi 
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
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๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  

      (1 ) ก าร สั ง เก ตแ บ บ มี ส่ วน ร่ วม  (Participant observation) เป็ น วิ ธี ก าร สั ง เก ต                 
ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน  

(2) การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.5 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน

โครงการรองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๔) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

๖) การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
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๗) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวั ตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล  

 
๒.๑ กำรติดตำมและประเมนิผล 

๒.1.๑ กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผน
ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนด าเนินการ เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และในกรณีท่ีพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ  และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ในความรับผิดชอบ  และจัดท ารายงานการ
ติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 พร้อมท้ังจ านวนงบประมาณ
ท่ีใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี  1  เดือน ตุลาคม – ธันวาคม  
ไตรมาสท่ี  2  เดือน มกราคม – มีนาคม  
ไตรมาสท่ี  3  เดือน เมษายน – มิถุนายน  
ไตรมาสท่ี  4  เดือน กรกฎาคม – กันยายน  

และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๒.๒.2  กำรประเมินผล (Evaluation)   
๑) การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะท า

การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบท่ี 1) 
๒) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของ อบต.ตามยุทธศาสตร์   

การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี   
ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาปีละ 2 ครั้ง ก่อนท่ีจะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา     
ด้านใดท่ีประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดท่ีควรปรับเปล่ียนแนวทางหนึ่ง
หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเป็นข้อมูลในการจัดล าดับ
ความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนท่ีจะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งต่อไป 

๓) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการ      
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สนใจหรือให้ความส าคัญ
น ามาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ  โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
ของประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าไปปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

๒.๒ วิสัยทัศน์กำรพฒันำ (Vision)  
“ถ ้ำรงค์น่ำอยู่ สู่ประชำคมอำเซียน ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ทันสมัยเทคโนโลยี” 

๒.๓ พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจท่ี ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม  
  สามารถด ารงชีพอย่างมีความสุข และสามารถคงไว้ซึ่งศาสนา ศิลป  
  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาคมีส่วนร่วม 
พันธกิจท่ี ๒ สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
พันธกิจท่ี ๓ พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอ านวยความสะดวกและบริการ

ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานกับ  อบต. 

พันธกิจท่ี ๔ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้
ด าเนินไป ด้วยความเข้มแข็งมั่นคง เสริมสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนให้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พันธกิจท่ี ๕ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 

พันธกิจท่ี ๖  พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพื้นท่ีและการก่อสร้างทาง
คมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผังเมือง  อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่
อาศัย การประกอบอาชีพและการท่องเท่ียว 

๒.๔ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ (Goals) 
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างครอบคลุม
ไว้ดังนี้ 

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นที่พึงพอใจ ของประชาชน 
๒. ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ  
๓. สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนท่ีมารับบริการจาก อบต. เห็นว่า อบต. สามารถบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
๕. ประชาชนในทุกหมู่บ้านของ อบต.ถ้ ารงค์ เป็นชุมชนท่ีสามารถรักษาวิถี  ชีวิตการเกษตร ไม่ท าลาย

ส่ิงแวดล้อม มีภูมิทัศน์ตามถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้าน สวยสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส านึก และมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น  

๖. สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและการผังเมืองครบ
ทุกหมู่บ้าน 
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๒.๕ ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค ์
๒.๕.๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรคุ้มครองทำงสังคม 

๑) จัดสวัสดิการคุ้มครองทางสังคม ด้านสุขภาพสวัสดิการ แรงงานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มองค์กรของ ชุมชนด้านกีฬาและนันทนาการ 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ 
๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพคนในท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมบ ารุงรักษาและอนุรักษ์สถาบันทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 
๖) ฟื้นฟูมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาบันชาติ 
๗) จัดบริการด้านสาธารณสุข  และการป้องกันรักษาโรค 

๒.๕.๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูและพฒันาแหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง  
๒) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
3) สร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและบริการชุมชน 

๒.๕.๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
๑) สนับสนุนกระบวนการประชาคมและข้อมูลทุกระดับ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๔) พัฒนาสถานท่ีพร้อมท้ังน าเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ 

๒.๕.4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 

๑) ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ 
๒) สนับสนุนระบบสหกรณ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓) ส่งเสริมรายได้ชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  

๒.๕.๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ 
๒) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

๒.๕.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชน 
๑) สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
๒) สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า และบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
3) การเตือนภัย ป้องกันอุบัติภัย  และจัดท าป้ายบอกเขต ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายจราจรและ   
    ป้ายซอยต่าง ๆ   
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ส่วนท่ี 3   
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามแลประเมิล
ผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  ดังนี้ 

๓.๑ ลักษณะของแบบตัวบง่ช้ีกำรปฏบิตัิงำน 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล

การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน          
ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่ งตัวบ่งช้ีการปฏิบั ติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด
ไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาด
จากการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth 
evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น 

๓.๒ ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน 
๑) ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒) สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น

จะหาวิธีการแกไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้วาเหตุการณจะส้ินสุดแลวกต็าม ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดท่ีไดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓) เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๔) เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นใหข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  
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๓.๓ วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบง่ช้ีกำรปฏบิตัิงำน 
๑) เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๒) เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ    

๓.๔ ข้ันตอนกำรด ำเนนิงำนตำมแบบตัวบง่ช้ีกำรปฏบิตัิงำน  
๑) ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๒) ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๓) ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

๓.๕ ข้ันตอนกำรด ำเนนิงำนตำมแบบตัวบง่ช้ีกำรปฏบิตัิงำน 
๓.๕.๑ กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  ดังนี้ 

๑)  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4)  ดังนี้  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

๒) แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)   
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)    

๓) กำรน ำแผนไปปฏบิัติ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ : การด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

๓.๕.๒ ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน ๓๐  คะแนน   =  ดีมาก 
คะแนน ๒๕   ขึ้นไป =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐    =  ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด   :  มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
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ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น า
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ    

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภำพแผนยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด   :  มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน   

    คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภำพแผนยุทธศำสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 
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รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพของแผน 
แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค์ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒. กำรวิเครำะหส์ภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด   :  มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
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๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป 

 

มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด   :  มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙ คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐ คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่ อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙3  คะแนน ๔ 
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รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมนิผลโครงกำรส ำหรบัแผนพฒันำท้องถิน่  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เพื่อสอดคล้องกบัยทุธศำสตรแ์ละโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได้ 
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 9 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 8 
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 9 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 93 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

ตัวบ่งชี้ที่  ๕    :  กำรด ำเนินโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  2๕๖5) ๙17   
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 142   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 75   
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  61 42.96 4 
หมำยเหตุ : ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖    :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน   :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ผลกำรติดตำมประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ รอบ 6 เดือน 24 ไม่มีผลกระทบ ๕ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดบัที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๔ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๘ 

 
ข้อคิดเหน็   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์สามารถ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน มีการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ครบทุกขั้นตอน และไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) มีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ และการด าเนินโครงการสารมารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้บริหารควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ ในช่วงไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงสองไตรมาสสุดท้าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จะได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และสามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของประชาชนได้   
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ชื่อโครงกำร : 
............................................................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  :  ช่ือ-สกุล ..................................................ต าแหน่ง
............................................................ 
สังกัด : ส ำนัก/กอง 
................................................................................................................................................... 
 
ค ำอธิบำย  :  ให้ใสเ่คร่ืองหมำย  ในช่องที่เลอืก 
ล ำดับที่ ประเด็นกำรประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน  
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)      
ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ โปรดระบุ

ผลกระทบ..................................................................................................... 
  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
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ส่วนท่ี 4 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลกำรติดตำมและประเมนิผล 
๔.๑.1 สรุปกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณ 
ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 พบว่า มีการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ไปปฏิบัติจ านวน  63  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.20 (เฉพาะ
แผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังส้ิน 
7,237,044 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.72  (เฉพาะแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2)  แยกเป็น 

๑) จ ำนวนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และระดับควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 256๑-2565) 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน
โครงกำร 
ตำมแผน  
ปี 2563 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่น ำมำจำก

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 
เพื่อจัดท ำข้อบัญญัติ

งบประมำณ ปี 2563 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง
ทางสังคม 

87 40 65.57 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 7 4 6.56 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการ 22 6 9.84 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 8 1 1.64 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบ 9 5 8.20 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 9 5 8.20 

รวม ๑42 61 42.96 
 

ร้อยละของการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-2565) มาจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-2565) เฉพาะแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.    
๒๕๖3 จ านวน ๑42 โครงการ 

๒. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีน ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 61 โครงการ 

 
คิดเป็นร้อยละ = 61 × 100   =  42.96 

        142 
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๓) จ ำนวนงบประมำณ 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

งบประมำณ  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

แผนพัฒนำ  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

แผนพัฒนำ 
ปี ๒๕๖3 

งบประมำณ 
ปี ๒๕๖3 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง
ทางสังคม 

60,077,673     11,650,880  11,558,500 62.41 

2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 46,896,200  1,412,000 2,314,000 12.49 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ          
26,273,000  

            
2,703,000  

589,044 21.42 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน             
3,110,000  

               
320,000  

21,950 3.18 

5. การพัฒนาการบ          
13,240,000  

            
1,860,000  

352,955 1.91 

6. การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 56,500,050 2,054,000 1,259,492 6.80 
รวม 206,096,923 19,999,880 18,520,221 92.60 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



27 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

  
รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ 

แผนงานงบกลาง    
งานงบกลาง    
1. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,000 42,500 กองสวัสดิการสังคม 
2. เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,600,000 5,047,200 

โอนลด 30,000 
กองสวัสดิการสังคม 

3. เบี ยยังชีพคนพิการ  700,000 
โอนเพิ่ม 30,000 

720,800 กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารท่ัวไป    
1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 40,000 25,765             ส้านักงานปลัด 
2. การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ 

20,000 19,960 ส้านักงานปลัด 

3. โครงการ Big Cleaning Day 10,000 9,550 ส้านักงานปลัด 
4.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 50,000 19,540 ส้านักงานปลัด 
5.โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ 20,000 

โอนลด 15,000 
4,819.90 ส้านักงานปลัด 

4. โครงการท้องถิ่นอ้าเภอบ้านลาดสัญจร  20,000 15,150 ส้านักงานปลัด 
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูลข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน
และอบต.) 

40,000 23,400 ส้านักงานปลัด 

6. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว                                     30,000 โอนลด  
20,000 

ส้านักงานปลัด 

7. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการด้าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 50,000 9,450 
โอนลด 40,000 

ส้านักงานปลัด 

8. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต 10,000 9,450 ส้านักงานปลัด 
9. การจัดนิทรรศการ และประกวดการแข่งขัน 30,000 - ส้านักงานปลัด 
10.การเลือกตั ง 550,000 โอนลด 

550,000 
ส้านักงานปลัด 

11. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว และ
ด้านอ่ืน ๆ ตามอ้านาจหน้าที่ 

150,000 โอนลด 
150,000 

ส้านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานวางแผนสถิติและวิชาการ     
1. โครงการอบรมทบทวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 

โอนเพิ่ม 20,000 
8,904 
โอนลด 
10,000 

ส้านักงานปลัด 

2. โครงการอบรมสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชนหรือระดมความคิดหรือจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ 

20,000 โอนลด 
20,000 

ส้านักงานปลัด 

3. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม 30,000 17,050 
โอนลด 

ส้านักงานปลัด 

งานบริหารงานคลงั     
1. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี  50,000 

โอนเพิ่ม 170,000 
218,600             กองคลัง 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันทุจริตของกรรมการและผู้เก่ียวข้องใน
การจัดซื อจัดจ้าง 

20,000 - กองคลัง 
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3. โครงการใหค้วามรู้และรับช้าระภาษีนอกสถานที่ 3,000 - กองคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    
1. โครงการฝึกอบรม/ทบทวน หรือซักซ้อมแผน อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ทีมกู้ภัย และการแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000 โอนลด 
50,000 

ส้านักงานปลัด 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า 10,000 โอนลด 
10,000 

ส้านักงานปลัด 

แผนงานการศึกษา    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา     
1. โครงการค่ายพัฒนาทักษะความรู้ 50,000 - กองการศึกษาฯ 
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าบลต้านยาเสพติด    50,000 โอนลด 

50,000 
กองการศึกษาฯ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 38,600 

โอนลด 30,000 
กองการศึกษาฯ 

2. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) 65,000 
โอนเพิ่ม 5,000 

28,000 กองการศึกษาฯ 

3. โครงการเด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 8,000 - กองการศึกษาฯ 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 10,000 - กองการศึกษาฯ 
5. โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้โภชนาการในเด็ก 6,000 5,950 กองการศึกษาฯ 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 150,000 150,000 กองการศึกษาฯ 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์เด็กเล็ก 28,000 15,575 กองการศึกษาฯ 
8. โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามแนวพระราชด้าริ 150,000 3,125 กองการศึกษาฯ 
9. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 2 โรงเรียน โรงเรียนวัดถ ้ารงค์ โรงเรียนวัดม่วงงาม 920,000 842,460 กองการศึกษาฯ 
10. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    
1. โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดภโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 60,000 34,050 ส้านักงานปลัด 
2. โครงการป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ 10,000 10,000  ส้านักงานปลัด 
3. โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 27,550 ส้านักงานปลัด 
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 10,000 3,600 ส้านักงานปลัด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์    
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    
1. โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชมุชน (ออมวันละบาท 10,000 โอนลด 

10,000 
กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุต้าบลถ ้ารงค ์ 50,000 37,800 กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    
1. ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 โอนลด 

43,500 
กองช่าง 

2. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 100,000 65,000 กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    
1. โครงการจัดอบรมค่ายเด็กรักดี 20,000 - กองสวัสดิการสังคม 
2. โครงการปีใหม่สมานฉันท์  15,000 11,325 กองสวัสดิการสังคม 
3. โครงการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 20,000 - กองสวัสดิการสังคม 
4. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  30,000 7,950 กองสวัสดิการสังคม 
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5. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด 20,000 19,315 กองสวัสดิการสังคม 
6. โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัวแหง่ชาติ 10,000 - กองสวัสดิการสังคม 
7. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชนตามแนววิถีพอเพียง 30,000 30,000 กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ    
1. โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี        30,000 29,725 กองการศึกษาฯ 
2. โครงการกิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนาและรัฐพิธี 20,000 2,000 กองการศึกษาฯ 
3. โครกงารขับเคลื่อนยทุธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 20,000 - กองการศึกษาฯ 
4. โครงการจัดงานมรดกถ ้ารงค ์ 55,000 โอนลด 

5,000 
กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุนสืบสานการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 19,200 กองการศึกษาฯ 
6. โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณีสงกรานต ์ 20,000 - กองการศึกษาฯ 
7. โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณแีห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 - กองการศึกษาฯ 
8. โครงการสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน 20,000 - กองการศึกษาฯ 
9. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 - กองการศึกษาฯ 
10. อุดหนุนส่วนราชการ 
     1.1 อุดหนุนอ้าเภอตามโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
     1.2 อุดหนุนอ้าเภอตามโครงการจัดงานแข่งขันวัสเทียมเกวียน 

115,000 115,000 กองการศึกษาฯ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน    
1. โครงการจัดซื อเคร่ืองเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 143,000 

 
143,000 กองช่าง 

2. โครงการจัดซื อเคร่ืองออกก้าลังกาย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 448,000 448,000 กองช่าง 
3. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 5 300,000 300,000 กองช่าง 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 300,000 299,000 กองช่าง 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 225,000 

 
150,000 

โอนลด 75,000 
กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 75,000 
โอนเพิ่ม  18,000 

93,000 กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 300,000 250,000 กองช่าง 
แผนงานการเกษตร    
งานส่งเสริมการเกษตร    
1. โครงการปรับปรุงบ้ารุงดิน         10,000 9,780 ส้านักงานปลัด 
2.โครงการสนับสนุนพัฒนาพื นที่แหล่งเรียนรู้การเกษตร 10,000 - ส้านักงานปลัด 
3.โครงการส้ารวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 20,000 10,250 ส้านักงานปลัด 
งานอนุรักษแ์หล่งน  าและปา่ไม ้    
1. โครงการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

200,000 
โอนเพิ่ม  10,000 

208,600 ส้านักงานปลัด 

2. โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 20,000 19,950 ส้านักงานปลัด 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช สนองพระราชด้าริ 40,000 11,175 ส้านักงานปลัด 
4. โครงการอนุรักษ์แม่น ้าเพชรบุรีและแหล่งน ้าธรรมชาติ 20,000 - ส้านักงานปลัด 

รวม 12,399,000 10,824,618.90  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

 
๔.๑.2  สรุปกำรติดตำมและประเมินผลเชิงคุณภำพ  

1) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 256๑ - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม  ด้านการ
การบริหารจัดการน้ า ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านกาพัฒนาการเมืองและชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้มีการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีและตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงาน ตามแผนการพัฒนาท่ีมีการประกาศใช้ ส่งผล
ให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 
63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.36 (เฉพาะแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) จากจ านวนท้ังส้ิน 142 โครงการ 
และพบว่ามีการใช้งบประมาณไปจ านวนท้ังส้ิน 6,872,770.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.72 (เฉพาะแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ในระดับหนึ่ง 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไปสู่การปฏิบัติเป็นการ
พัฒนา    ท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมกีฬา และด้าน
อื่นๆ ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การ
ปฏิบัติ การพัฒนาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าความรู้ใหม่ในการท าเกษตรกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์ 

การน ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ไปสู่การ
ปฏิบัติ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ท้ังนี้ยังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภายในต าบลถ้ ารงค์ และใหป้ระชาชนได้ร่วมกิจกรรมศาสนาต่าง ๆ 

การน ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไปสู่การปฏิบัติ ส่งผล
ให้ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ้ ำรงค์ 

ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์
นอกจากจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

ผลกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ถ้ ารงค์ในภาพรวมครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค์ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 ชุด ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนท้ังส้ิน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนมาก เป็นชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาเป็นหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.67  (จากจ านวน 60 คน) ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาอายุ 
31-40 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยสุดอายุ 51-60 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยม/เทียบเท่า มีจ านวนเท่ากันคือ 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.33 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และน้อยท่ีสุดมี
การศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.67 และน้อยท่ีสุด มีอาชีพรับราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาส      
ใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ผลการด าเนินงานน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีการรายงานผลการด าเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก            
การด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ           
ของประชาชน 

ผลกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจในแต่ละยุทธศำสตร์ 
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ถ้ ารงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน ปรากฏว่าได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนท้ังส้ิน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ซึ่งจากการส ารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถสรปุผลได้ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน แหล่งน้ ำ สภำพแวดล้อมน่ำอยู่ จากการ
ส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ต่อการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.86) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 
พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดคือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม และผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  จากการส ารวจ พบว่า  
ระดับพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก
คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด รองลงมาคือ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
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กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จากการ
ส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ต่อการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.84) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 
พบว่า อันดับแรกคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือ มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม และการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำ พัฒนำศิลปวัฒนธรรมศำสนำ จำรีต ประเพณี 
จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ต่อการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 7.05) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด รองลงมาคือ มีการ     
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล จากการส ารวจ พบว่า 
ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่ วนต าบลถ้ ารงค์ ต่อการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อันดับแรกคือ ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และการด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 
๔.๒ ข้อสังเกตกำรติดตำมและประเมนิผล 

๔.๒.๑  ข้อสังเกตกำรณ์ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ 
1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ยังไม่ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีโครงการ ในแผนฯ จ านวน ๑42 โครงการ แต่สามารถด าเนินการได้เพียง จ านวน 63 โครงการ 

2) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย 
๔.๒.๒  ข้อสังเกตกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 

1) ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา
เป็นอย่างดีเย่ียม 

2) ในการตอบแบบสอบถามมีบางส่วนท่ีได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
3) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

๔.๓ ข้อจ ำกัดในกำรติดตำมและประเมนิผล 
๑) โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพ

และรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

๒) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีท่ีวางไว้และด้วยข้อจ ากัดของ
งบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี ความส าเร็จของโครงการ         
จึงเกิดขึ้นน้อย 
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๓. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม 
การพัฒนาหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

๔. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ 

บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

๔.๔ ข้อเสนอแนะกำรติดตำมและประเมินผล 
๑) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้มากขึ้น 
๒) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ของหมู่บ้านนั้น ๆ ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือแจ้งให้ประชาชนในการ
ประชุมหมู่บ้าน 

๓) การแจ้งข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป 
๔) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้อยมาก ควรท าให้

ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมและโปร่งใส 
๕) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ งบประมาณของ

ท้องถิ่นเอง พื้นท่ี และประชาชน โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย  
ท่ีวางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

๖) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้อุดหนุน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

๗) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยเฉพาะโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีเขามีศักยภาพกว่า 

๘) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2562 นอกจากเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน และมีการแจกให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผล
การด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งานเพื่อจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานท่ีดีต่อไป 
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ภาคผนวก 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
......................................... 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  
   ชาย   

  หญิง 
 
อำยุ  

  อายุ ๑๘-๓๐ ปี  
  อายุ 31-40 ป ี  
  อายุ 41-50 ป ี  
  อายุ 51-60 ปี  
  อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป 

 
ระดับกำรศึกษำ  

  ประถมศึกษา   
  มัธยม/เทียบเท่า  
  อนุปริญญา    
  ปริญญาตรี ขึ้นไป  

 
อำชีพ 

  เกษตรกร 
  รับจ้าง 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  รับราชการ 

 
ตอนที่ ๒ กำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน ตำมที่ท่ำนเห็นว่ำจริง
ที่สุด ตรงทีสุ่ดเพียง ๑ ข้อ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและกำรคุ้มครอง 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำ 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชน 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3                         

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
.................................................................................................................................................................................  


