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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  เรื่องการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อท าหนา้ที่ก าหนด

แนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมิน  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตลอดจนรายงาน

ผล เสนอความเห็นตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อน าเสนอต่ อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 การตดิตามประเมินผลถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

เนื่องจากการตดิตามผลจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผน  ทราบถึง

ปัญหาและอุปสรรค  ความส าเร็จและความลม้เหลวของการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

 ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าว  องค์กาบริหารส่วนต าบล    

ภูแลนคา จงึตอ้งมกีารประเมนิผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560-31 

มีนาคม 2561) เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไมเ่พียงใด  และสามารถ

ตอบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด  เพื่อให้สามารถน าม า

พัฒนาการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนอย่าง

แท้จรงิ 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

           องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  
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๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมอืที่จ าเป็น ช่วยใหผู้บ้ริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน

พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคก์รปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการตดิตามที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผดิชอบแตล่ะแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรอืไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้

หรอืไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรอืทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนนิงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่เพียงใด มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมอืส าคัญในการทดสอบผลการ

ด าเนนิงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวา่ด าเนนิการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ ท า

ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรอือุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น ที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความตอ้งการและ

ความพึงพอใจของประชาชน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนนิการ

ไปแล้ววา่สิ่งใดควรด าเนินการตอ่ไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรอืศกึษาระหว่างด าเนินการ

ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก

เรื่องใด จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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  1. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหนว่ยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ

ผลการด าเนนิงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  

การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  และบุคลากรขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตา่งๆ  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผูม้ีสว่นได้เสีย ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ่น 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอี านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (2) ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  (4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    1. การก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  
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    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ภายในเดือนเมษายน และเดอืนตุลาคมของทุกปี 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น ภายในเมษายน และตุลาคม เพื่อให้ ผูบ้ริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ 

(หรอืผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึน้มคีวามสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการตดิตามและ

ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่

มีอยู่จริงในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ประสทิธิภาพ ( Efficiency) เป็นการตดิตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรอืผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่ง

สามารถวัดได้ในเชงิปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.5 ประสทิธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ

ผลผลิต ( Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพหรอืวัดได้เฉพาะเชงิ

คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพงึพอใจหรอืสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นต้น 

  2. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจี านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  

  2)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  

  3)   ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

  4)   หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ต้องด าเนนิการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี ดังนี ้

  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. ด าเนนิการตดิตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ 

และหว้งเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
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  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีอ านาจ

หนา้ที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย

ภายในสบิห้าวัน นับแตว่ันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า

สามสิบวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
เสนอ 

 
เสนอ 
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ก าหนดเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลดังนี้ 

(1) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ  โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผดิชอบ

ด าเนนิการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งใหส้ านักปลัด 

(2) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมอืในการส ารวจ เชน่ การสังเกต แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจงึด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการตดิตามผล  (ข้อ 1 และ

ข้อ 2) แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตัง้ไว้หรอืไม่  ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใชใ้นการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการ

วางแผนด าเนนิการในปีถัดไป ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผลมีประโยชนท์ี่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 

แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี ้

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณต์่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนนิการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อด ีขอ้เสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ

การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยใหก้ารใชท้รัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุม้ค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวบรวม วเิคราะหข์้อมูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปัญหา

ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชงิสถิติหรอืข้อมูลที่เป็นจรงิ ท า

ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มสี่วนได้เสีย หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุน้ให้ผู้ปฏิบัติงานและผูเ้กี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มคีวามส านึกต่อหน้าที่ความรับผดิชอบ และกระตอืรอืร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง

รายละเอียด เนือ้หา ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินจิฉัย สั่งการ ผูบ้ริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบ้ริหารระดับส านัก/กอง/ฝา่ยต่าง ๆ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมเีหตุมผีลในการ
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พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด

มาตรการตา่ง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจตา่ง ๆ ของบุคลากรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แตล่ะคน แตล่ะส านัก/กอง/

ฝา่ยต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าใหเ้ป้าหมายขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มคีวามสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรอืภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้ก าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ

พัฒนากับนโยบายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรต์่างๆ  เพื่อจัดท าเป็นรายงานการตดิตามและประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการ

ด าเนนิงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรต์่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ในส่วนที่  2 นี้ จงึเป็นการสรุปนโยบายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในช่วง สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการ

พัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  ได้ก าหนดไว้และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการตดิตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน  

   "การบรหิารอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตที่ด ี มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน  มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

พันธกิจ  

      1. สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีตามหลักธรรมาภบิาลโดยใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มใน

การตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  

      2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการรว่มกัน ให้เกิดความ

พร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว 

      3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีสว่นร่วมของ

ประชาชน   

      4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนประชาชนในอนาคตและเศรษฐกิจของ

ท้องถิ่น 

       5.  พัฒนาคนให้มีความรูคู้่คุณธรรม พร้อมสง่เสริมให้มสีุขภาพอนามัยที่ด ีและมีครอบครัวที่อบอุ่น 

สังคมอยู่ดีมีสุข 

  6.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  7.  พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มคีุณภาพและยั่งยนืรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ที่จะด าเนนิการในแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนานี ้ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกับพันธกิจ 

1. การบริหารจัดการที่ดชุีมชนมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุขมีความโปร่งใสใน

การบริหารและการปกครอง 

 2. แหลง่ท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน  

 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน  

 4. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสะดวกทั่วถึง และได้มาตรฐาน  

 5. ประชาชนมคีุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรูแ้ละอนามัยที่ดี  

 6. ประชาชนมชีีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมคีวามเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทาง             

การพัฒนายุทธศาสตร ์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  1.1   แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

        1.2   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

         1.3   แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

  2.1   แผนงาน การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  

        2.2   แผนงาน เคหะและชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  3.1   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

   3.2   แผนงาน เคหะและชุมชน 

          3.3   แผนงาน การเกษตร 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         4.1   แผนงาน เคหะและชุมชน 

         4.2   แผนงาน การเกษตร 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

        5.1   แผนงาน การศกึษา 

        5.2   แผนงาน สาธารณสุข 

        5.3   แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

        5.4   แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

        5.5   แผนงาน งบกลาง 
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพ 

      6.1   แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

        6.2   แผนงาน การเกษตร 
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

 

  

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 

ค าชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะท า

การประเมนิและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น... องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมนิ มกีาร

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

2.  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

3.  มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

5.  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

6.  มคีณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มกีารรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.  มกีารวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทอ้งถิ่น   

10. มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ

ท้องถิ่น 

  

11.  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ

ของจังหวัด 

  

12.  มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มกีารก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มกีารจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มกีารก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

       แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  และ                 

                    ระยะ  ๖  เดือน 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นภายใต้แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕ 61–๒๕๖4) โดยมี

ก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงานทุกๆ  ๓  เดือน  (รายไตรมาส)   และ ทุกๆ ๖  

เดือน  โดยเริ่มตัง้แต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕61 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕ 60 – มีนาคม  ๒๕61 

 (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕ 61
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

  

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1     2561 ปีที่ 2     2562 ปีที่ 3     2564 ปีที่ 4     2564 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

 1.การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

49 9,000,000 49 8,700,000 49 8,700,000 49 8,700,000 

 2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 10 2,920,000 10 2,920,000 10 2,920,000 10 2,920,000 

 3.การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 4,925,000 17 4,925,000 17 4,925,000 17 4,925,000 

 4.การพัฒนาด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

220 39,844,500 220 39,844,500 220 39,844,500 220 39,844,500 

 5.การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

51 15,174,200 51 15,174,200 51 15,174,200 51 15,174,200 

 6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมอาชีพ 

16 1,500,000 16 1,500,000 16 1,500,000 16 1,500,000 

รวม 363 73,363,700 363 73,063,700 363 73,063,700 363 73,063,700 
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปแีละแผนเพิ่มเติม พ.ศ.2561  

  

 

ยุทธศาสตร์ 

1)โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

2)โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

3)โครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4)โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 

ที่มีการ

เพิ่มเติม 

โครงการ 

ทั้งหมด 

1)+2)+3)+4) 

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

1. การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

1 2.04 4 8.16 44 89.79 - - - 49 100.00 

2. การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยว 

- - - - 11 100.00 - - 1 11 100.00 

3. การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- - - - 17 100.00 - - - 17 100.00 

4. การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน 

7 3.13 22 9.86 194 86.99 - - 3 223 100.00 

5. การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชวีิต 

6 11.11 6 11.11 42 77.78 - - 3 54 100.00 

6. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

- - - - 16 100.00 - - - 16 100.00 

รวม 14 3.78 32 8.65 324 87.57 - - 7 370 100.00 
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                               รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1) 

 

 5. การเบิกจ่ายงบประมาณป ี2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงนิสะสม รวม 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

71,488 1.11 - - 88,588 1.11 

2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - - - - - 

3. การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

4. การพัฒนาด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

327,000 5.12 219,000 3.43 546,000 8.55 

5. การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

5,772,717.96 90.34 - - 5,772,717.96 90.34 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมอาชีพ 

- - - - - - 

รวม 6,171,205.96 96.57 219,000 3.43 6,390,205.96 100.00 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

รายการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1 คา่ใช้จา่ยในการจัดงานรัฐพิธี

ต่างๆ 

   40,000 23,500 

2 โครงการวันพ่อตัวอย่าง    10,000 0 

3 โครงการวันแม่ดีเด่น    10,000 0 

4 โครงการเลือกตั้ง(ผู้บริหาร/

สมาชิกสภา อบต.) 

   100,000 0 

5 โครงการ อบต.เคลื่อนที ่    20,000 0 

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้ง

คุณธรรมจริยธรรม 

   10,000 0 

7 โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ

บรเิวณที่ท าการ อบต. 

   785,000 0 

8 อุดหนุนโครงการบรหิารงานของ

สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติรว่มใน

การช่วยเหลือประชาชนของ 

อปท.อ าเภอบ้านเขว้า 

   40,000 40,000 

9 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี    20,000 0 

10 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา 

สมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน 

   60,000 0 

11 โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วง

เทศกาลสงกรานต์และเทศกาล

ปีใหม่ 

   31,000 6,088 

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

   20,000 1,900 

13 โครงการอบรมการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

   50,000 0 

รวม 13 โครงการ 1 4 8 1,196,000 71,488 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

- - 

 

- - - - - 

รวม - - - - - - 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน 

   50,000 0 

15 โครงการกอ่สรา้งอาคารเตาเผา

ขยะแบบไร้มลพิษ 

   510,000 0 

16 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  

(รักษ์น้ า รักษ์ปา่ รักษ์แผ่นดิน) 

   20,000 0 

รวม 3 โครงการ - - 3 580,000 0 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

17 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนางทองเพยีร-บ้านนางล้อม

ทอง บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

   173,000 162,000 

18 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย

บ้านนางส าอาง หวะสุวรรณ-

บ้านนางสมบูรณ ์สถติชัย  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

   177,000 165,000 

19 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า

สาธารณะ 

   20,000 0 

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายเขาดิน-ตากแป้ง บ้านหว้า

เฒา่ ม.1 

   31,000 0 

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายบ้านนายประยงค ์เปีย่มศิริ 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 
 

   25,500 0 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายไร่นางช านาญ-ล าห้วยยางงู 

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

   80,000 0 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สาย ก.ม.18 บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

   157,000 0 

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายบ้านหว้าเฒา่ ม.1-บ้านป่า

ปอแดง ม.8 (สายสวนยาง) 

   96,000 0 

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายป่าชา้-ล าห้วยยางงู  

บ้านหว้าเฒา่ ม.1 

   146,000 0 

26 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย

บ้านแกง้ยาว ม.2-บ้านป่าปอ

แดง ม.8 

   110,000 0 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายบ้านแกง้ยาว ม.2-บ้านนา

อินทรแ์ต่ง ม.4 

   36,000 35,500 

28 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย

ซอยทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ต่อจากเดิม) บ้านแกง้ยาว ม.2 

   265,000 0 

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายบ้านห้วยน้ าค า ม.3 - 

บ้านโนนนาพวง ต.ชีบน 

   77,500 0 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

สายอ่างเก็บน้ าบ้านนาอินทรแ์ต่ง 

ม.4 - ป่าปอแดง ม.8 

   110,000 0 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

รอบหมูบ้่าน บ้านนาอินทร์แต่งม.4 

   51,900 51,000 

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ที่นายสุรยิา-ล าห้วยยางงู  

บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 

   64,500 0 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ที่ท าการ อบต.-บ้านนาอินทร์

แต่ง ม.4 

   259,000 0 

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านนาอินทรแ์ต่ง ม.4 – 

บ้านซับปลากัง้ ม.5 

   25,500 25,000 

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านซับปลากัง้ ม.5-บ้านโนนนา

พวง ต.ชีบน 

   116,000 0 

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

แหล่งท่องเที่ยว บ้านซับปลากัง้ 

ม.5 

   195,000 0 

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

คุม้ร่วมมิตรพัฒนา-คุม้จ้อง บ้าน

ซับปลากัง้ ม.5 

   205,000 0 

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ที่นานายพงษ์ศักดิ์ รนิทรล์า  

บ้านชีบน ม.6 

   51,700 0 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ที่นายบุญตา จ าเริญสุข-ที่นาย

วิรัช ทองกร บ้านชีบน ม.6 

   11,000 0 

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านนางบุญถึง-ไร่นางแดงต้อย 

บ้านชีบน ม.6 

   40,900 0 

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 – 

บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง 

   51,500 0 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

โนนเหลื่อม-คุม้ห้วยถ้ าเต่า  

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

 

   63,000 0 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 – 

บ้านห้วยตะแคง ต.โคกสูง 

 

   69,000 0 

44 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย 

ที่นานายสมัน เงื่อนไข่น้ า  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

   23,000 0 

45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ตากแป้ง-ทช.ชย.3019  

บ้านป่าปอแดง ม.8 

   90,000 90,000 

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ป่าปอแดง-คุม้จ้อง บ้านป่าปอ

แดง ม.8 

   17,900 17,500 

รวม 30 โครงการ 7 22 1 2,838,900 546,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ 

อปท.และสถานศึกษาในสังกัด 

อปท. 

   20,000 0 

48 โครงการอาหารกลางวันส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   367,500 182,500 

49 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 

 

   1,116,227 263,752.96 

50 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการ

ศึกษา 

   127,500 124,100 

51 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันแก่โรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

   1,896,000 942,000 

52 คา่จัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อ

ลื่นส าหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอก

ควัน 

 

 

  20,000 0 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

53 คา่จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ

การแพทย์ 

   75,000 0 

54 โครงการอุดหนุนส าหรับการ  

ด าเนินงานตามโครงการ

พระราชด ารดิ้านสาธารณะสุข 

   160,000 0 

55 โครงการ To be number one    50,000 42,620 

56 โครงการซอ่มแซมบ้าน

ผู้ด้อยโอกาส 

   80,000 0 

57 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

สตรแีละครอบครัว 

   50,000 0 

58 โครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุเฉลิม

พระเกยีรติ 

   50,000 0 

59 โครงการส่งเสรมิอาชีพคนพิการ    10,000 0 

60 โครงการแขง่ขันกฬีาท้องถิ่น

สัมพันธ์ 

   50,000 0 

61 โครงการอุดหนุนการแขง่ขันกฬีา

กลุ่มโรงเรียนต าบลภูแลนคา 

   100,000 100,000 

62 โครงการเขา้วัดฟังธรรมวัน

ธรรมสวนะ 

   10,000 0 

63 โครงการประเพณีลอยกระทง    130,000 129,245 

64 โครงการฉลองอนุสาวรยี์เจ้าพ่อ

พระยาแล 

   150,000 129,400 

65 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ    50,000 0 

66 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ    85,000 0 

67 โครงการจัดงานตักบาตรเทโว    30,000 0 

68 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

   300,000 300,000 

69 เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

 

   5,012,400 2,456,100 
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                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

ล าดับ 

ท่ี 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณ

เบิกจ่าย 

70 เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคน

พิการ 

   2,515,200 1,096,000 

71 เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูต้ิดเชื้อ 

 

   16,000 7,000 

รวม 25 โครงการ 6 6 13 12,470,827 5,672,717.96 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและส่งเสริมอาชีพ 

72 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง    50,000 0 

73 โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ    90,000 0 

74 โครงการส่งเสรมิหนึ่งหมู่บ้าน

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

   60,000 0 

รวม 3 โครงการ - - 3 200,000 0 

 

ผลการด าเนินการด้านครุภัณฑ์ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณท่ี

เบิกจ่ายไป 

1. ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด 

จ านวน 2 หลัง (ส านักปลัด) 

   11,000 9,800 

2. เก้าอีส้ านักงานแบบมีที่วางมือ 

จ านวน 3 ตัว (ส านักปลัด) 

   9,000 8,400 

3. เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 

(ULV) สายสะพายหลังแบบใชแ้รงอัด

ลมระบบโรตารี่ จ านวน 1 เครื่อง 

(ส านักปลัด) 

   85,000 0 

4. แผงกั้นเหล็กจราจร  

จ านวน 10 แผง (ส านักปลัด) 

   16,000 0 

5. ตู้ไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  

จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัด) 

   15,000 0 
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โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณท่ี

เบิกจ่ายไป 

6. สายส่งน้ าพร้อมหัวกะโหลก 

จ านวน 1 สาย (ส านักปลัด) 

   18,000 0 

7. ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด  

จ านวน 2 หลัง (กองคลัง) 

   11,000 9,800 

8. ตู้บานเลื่อนกระจก 

จ านวน 1 หลัง (กองคลัง) 

   5,000 4,900 

9. เก้าอีส้ านักงานแบบมีที่วางมือ 

จ านวน 5 ตัว (กองคลัง) 

   15,000 14,000 

10. เก้าอีส้ านักงานแบบมีที่วางมือ

จ านวน 2 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) 

   6,000 5,600 

11. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 

ลิน้ชัก จ านวน 1 หลัง  

(กองสวัสดิการสังคม) 

   4,300 4,200 

รวม 11 รายการ 7 1 3 195,300 56,700 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

6. โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี

ได้รับ 

งบประมาณท่ี

เบิกจ่ายไป 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้นแบบผวิดินขนาดใหญ่มาก 

บ้านโนนเหลื่อม ม.7 

 

   1,520,000 0 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,520,000 0 

 

 

 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. มีโครงการ/แผนงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้  

2. งบประมาณในการด าเนินการมีไม่เพียงพอ 

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

4. มีปัญหาเรง่ดว่นเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เชน่ น้ าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 

5. ด้านระเบียบกฎหมายและขอ้บังคับบางอย่าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
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  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

    ระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  

จากการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบล         

ภูแลนคา การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 

2560 – เดือนมีนาคม 2561) โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานตาม

โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถสรุปได้  

ดังนี้ 

๑.๑  โครงการตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีทั้งหมด 

370 โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัตงิบประมาณ จ านวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของ

โครงการตามแผนพัฒนา   

๑.๒  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและด าเนนิแลว้เสร็จจ านวน  14 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 18.91 ของโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของโครงการตามแผนพัฒนา 

1.3 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.24 ของ

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของโครงการตามแผนพัฒนา 

1.4 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 324 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.56 ของ

โครงการตามแผนพัฒนา  

 สรุปการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(รอบเดือนเมษายน 2561) 

โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ 

ทั้งหมด 

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

14 3.78 32 8.64 324 87.56 370 100.00 

 

 

 

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
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2.  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล

ภูแลนคา)   

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา   มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมคีวามพึงพอใจสูงสุด  จึงมีขอ้เสนอแนะ จาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ดังนี้   

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีควรพิจารณางบประมาณและค านงึถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    

 2 )  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใหส้ามารถ

ด าเนนิการได้ในปีงบประมาณนั้น   

 3 )  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่

ละดา้นที่จะต้องด าเนนิการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

 4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาปรับลดโครงการ แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่

ไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติ  หากยังมคีวามจ าเป็นควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิการขับเคลื่อนพัฒนา

ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก
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แบบที่   3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี 
 

แบบประเมินความพึงพอใจรอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค าอธิบาย : ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย () 

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. การศกึษา (   )   ประถมศึกษา  (   )   มัธยมศกึษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า  

  (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพ (   )   รับราชการ (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

  (   )   รับจ้าง  (   )   เกษตรกร   (   )   นักเรียน/นักศึกษา  

  (   )   อื่นๆ ระบุ................................................  

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพยีงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม    

2. มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    

5. มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. มกีารด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8.ประโยชนท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    



27 
 

                                         รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบท่ี 1)  

 

แบบที่   3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 

หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนาในแต่

ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นของท่าน

เท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 10  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10  

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10  

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10  

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

รวมคะแนน 80  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 10  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10  

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10  

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10  

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

รวมคะแนน 80  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 10  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10  

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10  

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10  

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

รวมคะแนน 80  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 10  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10  

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10  

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10  

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

รวมคะแนน 80  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 10  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10  

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10  

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10  

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

รวมคะแนน 80  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจรรม 10  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10  

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10  

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10  

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 10  

8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10  

รวมคะแนน 80  
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การประเมินความพึงพอใจ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ได้ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ผลการ

ด าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีในภาพรวมตามยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมอืในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจนั้นเป็นการประเมินในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีท้ังหมด 6 ด้าน 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต  

 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ  

 ประเด็นการพัฒนา มีท้ังหมด 8 ประเด็น 

 1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ/กิจกรรม 

 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

 3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

 4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  

 5. มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  

 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

วิธีการประเมิน 

 1. ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ)  

  - ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ  

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ผลการด าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดใีนภาพรวม

ตามยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  - สุ่มประเมนิประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 8 หมูบ่้านๆ ละ 10  

รวมเป็น 80 คน 
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 2. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 

     - ประเมิน 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 3. ด าเนินการประเมิน 

     - ลงพืน้ที่และท าการสุ่มประเมินประชากรทั้ง 8 หมูบ่้านๆ ละ 10 คน รวมเป็น 80 คน ดังนี้  

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 

1. บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 10 

2. บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 10 

3. บ้านหว้ยน้ าค า หมู่ที่ 3 10 

4. บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 10 

5. บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 10 

6. บ้านชีบน หมู่ที่ 6 10 

7. บ้านโนนเหลื่อม หมูท่ี่ 7 10 

8. บ้านป่าปอแดง หมูท่ี่ 8 10 

รวมประชากรเป้าหมาย 80 คน 

 

 4. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน  

  - เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 80 ชุด  

  - บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 80 ชุด  

 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 

  5.1 วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

  5.2 วิเคราะหค์วามพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและประเด็น 

       การประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้  

   1) ตามประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวม) 

       ระดับความพึงพอใจ แบ่งเปน็ 3 ระดับ ได้แก่  

    1.1) ระดับ ไม่พอใจ  

    1.2) ระดับ พอใจ  

    1.3) ระดับ พอใจมาก  

ร้อยละของความพึงพอใจ =    คะแนนความพงึพอใจในแตป่ระเด็นการพัฒนา x 100 

    จ านวนผูก้รอกแบบประเมินทั้งหมด                                                         
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   2) ตามประเด็นการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ 

   - คะแนนความพงึพอใจในแตล่ะประเด็นการพัฒนา 10 คะแนน 

รอ้ยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์=    คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา x 100 

             คะแนนความพึงพอใจเตม็ทัง้หมดในแตล่ะประเด็นการพัฒนา  

                                                              

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  

 1. จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน จ านวน  80 คน  

  1.1  เพศ ชาย จ านวน  32 คน  

  1.2  เพศ หญิง จ านวน  48 คน  
  

 2. อายุ 

  2.1  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน  2 คน  

  2.2  ระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 16 คน  

  2.3  ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 14 คน  

  2.4  ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 34 คน  

  2.5  ระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน  6 คน  

  2.6  มากกว่า 60 ปี  จ านวน  8 คน  
 

 3. การศึกษา 

  3.1  ประถมศึกษา    จ านวน  36 คน  

  3.2  มัธยมศกึษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า จ านวน  34 คน  

  3.3  ปริญญาตรี    จ านวน  10 คน  

  3.4  สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน    -  คน  
 

 4. อาชีพ 

  4.1  รับราชการ    จ านวน   -  คน  

  4.2  เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ   จ านวน   4 คน  

  4.3  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน   -  คน  

  4.4  รับจ้าง     จ านวน  30 คน  

  4.5  เกษตรกร     จ านวน  42 คน  

  4.6  นักเรียน/ นักศึกษา    จ านวน   4 คน  

  4.7  อื่นๆ      จ านวน   -  คน 

 


