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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
 ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) เทศบาล
ต าบลโพทะเล จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (ห้วงเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) มาเพื่อให้ผู้บริหารได้
ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
ทับหมัน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมันให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันโดยการติดตามและ
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ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง  ๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลทับหมัน  หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังน้ี 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ดังน้ี 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเคร่ืองมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน  Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
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เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน   เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมัน   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  โดยอย่างน้อยปีละสอง
คร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน 
  3. การรายงานผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมันและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ทับหมัน 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนใน ต าบลทับหมัน    
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น  และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   ( Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกคร่ึงปี  และสรุปภาพรวมของคร่ึงปีที่ผ่านมา
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับ
หมัน 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเคร่ืองมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมันใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมันมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   
  3.4 การส ารวจ ( surveys) ในที่น่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลทับหมัน   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลทับหมัน เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลทับหมัน  

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับหมัน   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร   และแผนชุมชนต าบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   (Vision) 
“โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น    ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
  ๑ . การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 
  ๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
  ๑. ต าบลทับหมันมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
  ๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง 
  ๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขต อบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการ

เรียนการสอน 
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับ

ความเป็นอยู่ 

 



12 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561 

4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง  
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม  
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ  

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   

  ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  สิ่งแวดล้อม  พลังงานและการท่องเท่ียว  
    แนวทางท่ี ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงแหล่งน้ า  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ    
                     สิ่งแวดล้อม 
 
๒. ยุทธศาสตร์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตร    
    และสินค้าข้าว 
    แนวทางท่ี 1 ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ  
                    เส้นทางคมนาคม  
 

          ๓. ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี ๒ ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี ๔ สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

จาก 
                 ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
แนวทางท่ี ๕ สนับสนุนมาตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท  

                  
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

แนวทางท่ี ๑  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถ   
                 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางท่ี ๒  พัฒนาองค์กร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มี  
                  ประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงาน  
                 ของท้องถิ่น 

          
๕. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    แนวทางท่ี ๑  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่ง  

 
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และระบบการจัดการเรียนรู้ให้  
    หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
    แนวทางท่ี๑  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

              แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมทาง  
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           การศึกษาอย่างหลากหลาย 
      
 
 
 
1.2  สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการและไดด้ าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
    

 2557 2558 2559 2560 
โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  สิ่งแวดล้อม  
พลังงานและการท่องเท่ียว 

21 14 12 9 4 3 4 1 

๒. ยุทธศาสตร์  เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันภาค
การเกษตร/นอกภาคการเกษตร
และสินค้าข้าว 

74 64 58 34 67 52 52 50 

๓. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

24 19 15 10 23 8 35 16 

๔. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

23 18 42 30 8 3 15 8 

๕. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อม
ของจังหวัดเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- - 24 6 28 22 18 15 

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  และระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

11 8 5 4 15 10 54 17 

รวม 153 123 156 93 145 98 178 107 
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   2 .  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือนตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน มีความสัมพันธ์
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารจัดการน้ า  ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารทรัพยากร
น้ า และดิน  อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ียุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล    ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร  และ
บริการสู่สากล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคม
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คุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพิจิตร  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน (พ.ศ.2561-2564) 
            1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น   ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ”          

 2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล 
  5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้  
 

         3 เป้าประสงค์ 
 1. ต าบลทับหมัน  มีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

เกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น           
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง 
3. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
4. คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมสู่สากลและมีประสิทธิภาพ

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้

ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
4 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

ของต าบล (ข้าว) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี จากพื้นที่บริการ

สาธารณะ 
 4. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.ทับหมัน 
 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรในเขต อบต.ทับหมัน 
  7. อบต.ทับหมัน มีผลการปฏิบัติราชการประจ าปีมากกว่าร้อยละ 65  
  8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
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  9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
 
           2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในต าบล  
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้  
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน  
  4.  อบต.ทับหมัน มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  
  5.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           2.6 กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬา และนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  และเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ  
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้  และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพื่อสร้างการพัฒนา
ด้านความจ าเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน 

  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ต าบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
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          2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังน้ี 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.1.3  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เน่ืองจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันน้ัน   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังน้ี 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังน้ี 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพื้นที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ    ดังน้ี 
การไฟฟูาสาขาบ้านเหลื่อม   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์        

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน  
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับขี่   
(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลทับหมันต าบลวังส าโรง และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดขวาง  เช่น คลองส่งน้ า  ถนน   
(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   

มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมันตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 

(๔)  เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้
มีการจารจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังน้ี  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
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(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีบึงสาธารณะ  2  แห่ง  เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่  บึงประดู่ 

และบึงทับหมัน   
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  

มะนาว  มะยงชิต   ถั่วเขียว   ข้าวโพด  และอ้อย   ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันกับส่วนราชการใน

พื้นที่ 
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(10)  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัด   3  แห่ง    
 (12)  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันมีเว็บไซด์ และเฟสบุค อบต. ในการประชาสัมพันธ์  

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นที่  
(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเคร่ืองมือไม่เพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจ ากัด 
(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
(9)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จ านวนมาก  
(10)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 
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     2.1.4  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ  
องค์กรปกครองท้องถ่ินใน

เขตจังหวัดพิจิตร  

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กระบวนการผลิตข้าว และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.การบริหาร
จัดการน้ า ดิน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

๑ การบริหารทรัพยากรน้ า 
และดิน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

35 2 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

2. ส่งเสริมการแปรรูป 
การตลาด และการกระจาย
สินค้าเกษตร เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน    

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และ
ฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 
 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

146 51 

3. 1.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

3.การเสริมสร้าง
สันติภาพ สันติสุข 
อย่างยั่งยืน 

๓ การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน 

 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

29 11 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการบริหาร
และบริการสู่สากล 

๔ การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ
บริหาร และบริการสู่สากล 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
และบริการสู่สากล 

65 22 

 

17 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ  
องค์กรปกครองท้องถ่ินใน

เขตจังหวัดพิจิตร  

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  

ตามแผน ด าเนินการจริง 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

  ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และระบบการจัดการ
เรียนรู ้

7 3 

6.ด้านการปรับปรุง
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

      

 7.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ        
โลจิสติกส์ 

      

 8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

      

 10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

      

 รวม 281 89 
    

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน   89  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
281  โครงการ 
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     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  281  โครงการ ด าเนินการจริง  89 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  31.67 ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ด าเนินการได้ น้อย คือ ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   35   โครงการ  ด าเนินการได้เพียง  2  โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี   30  กันยายน  2561 

19 
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   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง  
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

2 26,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

51 530,750 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-ด้านการด าเนินงานอื่น 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

11 6,731,666.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านการด าเนินงานอื่น 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

22 9,642,763.67 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการ
เรียนรู ้

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กองคลัง 3 1,030,018.76 

รวม     89 17,961,698,63 

 
 

20 
20 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2560 
เป็นดังน้ี 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับหมัน  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันในเขตจังหวัด       10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันในแต่ละประเด็นเป็นดังน้ี 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ัง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  

 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได ้ คะแนน
เต็ม 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน 

3 3 15  

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับ
หมันในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได ้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ สรุปปัญหา
อุปสรรคการ ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทับหมันสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับหมันในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมันต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมันที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 7.69  

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 5 7.69  
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เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือ
แผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมันในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

5 4 6.15  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  
   
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2560  เป็น
ดังน้ี 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 

 
   
 
 
 
 
 
 
2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันในแต่ละประเด็นเป็นดังน้ี  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
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เต็ม และประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  

   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
น่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 
5 

9 
 
5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  

 
 
 
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
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3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  

 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมันในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมันที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ( Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  

 2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
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 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 6.67  

 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
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 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67  

 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม  

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  

 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
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ที่ได ้

ร้อยละของ
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และประเมินผลแผน 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุ
สิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2561 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ค าช้ีแจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ......องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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 ค าช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคม ของปีงบประมาณน้ันๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   
                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – กันยายน 2561) 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

35 4,040,000 42 4,349,000 31 3,745,000 30 3,725,000 

2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร 
และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

146 43,830,450 233 95,343,050 211 91,054,050 207 84,974,050 

3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

28 3,793,500 28 3,928,500 28 3,618,500 28 3,618,500 

4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและบริการสู่
สากล 

65 17,932,312 68 18,592,312 63 18,132,312 62 18,032,312 

5.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู ้

7 1,621,888. 11 1,711,888 11 1,711,888 11 1,711,888 

รวม 281 71,218,150 382 123,924,750 344 118,261,750 338 112,061,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

จ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

35 2 5.71 2 5.71 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

146 62 42.47 51 34.93 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

28 13 46.43 11 39.29 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 

65 25 38.46 22 33.85 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ
ระบบการจัดการเรียนรู ้

7 5 71.43 3 42.86 

รวม 281 108 38.43 89 31.67 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  
 (89 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่

ปี 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  281 71,218,150 

31.67 82.40 2 ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ 108 33,085,438* 

3 สามารถด าเนินการได้ 89 17,961,698.63 

 *รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,850,000 
 
 

 
 

รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)  

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 
อบต.ทับหมัน 

อบต.ทับหมัน ตะพานหิน จ.พิจิตร  

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่าง
บูรณาการ 

100 1 30/2561 7 6,510.00 6,510.00 

2. โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาใน
แหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ าเชื่อมโยงใน
เขตพ้ืนที่ต าบลทับหมัน 
   

100 1 6/2561 3 3,600.00 3,600.00 

  2 20/2561 5 11,640.00 11,640.00 

  3 52/2561 1 2,250.00 2,250.00 

  4 53/2561 2 2,500.00 2,500.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 26,500.00 26,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายยศ ถึง คลองวังปลง หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 10,700.00 10,700.00 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบึงทับหมัน ถึง นานายสุด ยม
จันทร์ หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 10,400.00 10,400.00 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบึงทับหมัน ถึง นานายเจ๊ียว หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 10,400.00 10,400.00 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายสมชาย ม่วงอยู่ ถึง คลอง 
C๙๔ หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 10,200.00 10,200.00 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายจิต ถึง นานายแทน หมู่ ๑  

100 1 1/2561 45 10,000.00 10,000.00 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๙๓ ถึง เขตต าบลวังหว้า 
หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 7,500.00 7,500.00 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๙๓ ถึง นานางวราพร   
โตทุ้ย หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 9,400.00 9,400.00 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๙๓ ถึง นานายยวง     
นวนค า หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 5,900.00 5,900.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๙๓ ถึง นานายทวีศักด์ิ 
ไทยพ่วง หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 4,400.00 4,400.00 

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายทอง บุญเหลือ ถึง นานาย
จันทร์ อุทัยชาติ หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 9,400.00 9,400.00 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายจิต ถึง นานายลุง แสงทอง 
หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 5,000.00 5,000.00 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายยศ ถึง คลอง DR ๗ หมู่ ๑ 

100 1 1/2561 45 5,200.00 5,200.00 

15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๔๐ ถึง บ้านนายชนิด 
ท้วมวงศ์ หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 6,400.00 6,400.00 

16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบึงกล้วย ถึง บ้านนายสายันต์ 
ปูอมเสน หมู่ ๑ 

100 1 2/2561 45 4,500.00 4,500.00 

17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๔๐ ถึง บึงน้อย หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 5,300.00 5,300.00 

18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบึงกล้วย ถึง ประตูน้ านานายสา
ยันต์ ปูอมเสน หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 4,500.00 4,500.00 

19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายครรชิต สิงหนารถ ถึง นา
นายประไพ ยมจันทร์ หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 14,700.00 14,700.00 

20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายพนม จ ารัสทอง ถึง วังปลง 
หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 15,000.00 15,000.00 

21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนางส ารวย ทรัพย์เหลือ ถึง 
นานายอนันต์ ทองน่ิม หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 6,700.00 6,700.00 

22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๙๔-๑ ถึง คลองระมุ     
หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 5,900.00 5,900.00 

23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายพิเชษฐ์ จันทร์เชื้อ ถึง นา
นายเพ้ียน ภู่จ านงค์ หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 6,100.00 6,100.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

24. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายกาเหว่า เนียมคล้าย ถึง  
นานายทบ อยู่มณเฑียน หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 9,900.00 9,900.00 

25. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๔๐ ถึง บึงน้อย หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 5,200.00 5,200.00 

26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๔๐ ถึง ไร่นายสมหมาย 
รอดฤทธิ์ หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 9,900.00 9,900.00 

27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนายทวน เปรมปรู ถึง นานาย
ประยูร ยมจันทร์ หมู่ ๒ 

100 1 2/2561 45 8,000.00 8,000.00 

28. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๕๓ ถึง เขตหมู่ ๔ ( หมู่ 
๓) 

100 1 3/2561 45 17,500.00 17,500.00 

29. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๕๓ ถึง หนองหันกา หมู่ 
๓  

100 1 3/2561 45 14,300.00 14,300.00 

30. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๕๕ ถึง บึงหน้าวัด หมู่ ๓ 

100 1 3/2561 45 18,400.00 18,400.00 

31. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๔๐ ถึง เขต หมู่ ๕ (หมู่ 
๓) 

100 1 3/2561 45 14,200.00 14,200.00 

32. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๕๕ ถึง หนองโว้ง หมู่ ๓ 

100 1 3/2561 45 9,700.00 9,700.00 

33. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๔๐ ถึง บึงแฝด หมู่ ๓ 

100 1 3/2561 45 17,500.00 17,500.00 

34. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๕๒ ถึง หนองโว้ง หมู่ ๓ 

100 1 3/2561 45 8,500.00 8,500.00 

35. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากท่าข้าวทรัพย์อุดม ถึง หนองตา
ม่วง หมู่ ๔  

100 1 4/2561 45 6,700.00 6,700.00 

36. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากท่าข้าวทรัพย์อุดม ถึง นานาย
แฉล้ม หมู่ ๔  

100 1 4/2561 45 5,000.00 5,000.00 

37. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๕๔-๔ ถึง ถนน คสล.    
หมู่ ๔ 

100 1 4/2561 45 1,100.00 1,100.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

38. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากหัวบึงกล้วย ถึง นานายสมพงษ์ 
หมู่ ๔ 

100 1 4/2561 45 19,500.00 19,500.00 

39. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จาก C๕๔-๔ ถึง ถนนลาดยาง หมู่ ๔  

100 1 4/2561 45 1,600.00 1,600.00 

40. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนายสังวาล ถึง เขตหมู่ ๓  
(หมู่ ๔)  

100 1 4/2561 45 2,500.00 2,500.00 

41. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากหัวบึงกล้วย ถึง คลอง C๕๕ หมู่ ๔ 

100 1 4/2561 45 13,100.00 13,100.00 

42. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จาก C๕๔-๔ ถึง นานายคะนอง หมู่ ๔  

100 1 4/2561 45 20,100.00 20,100.00 

43. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
เรียบบึงกล้วยฝั่งตะวันตก (หมู่ ๔)  

100 1 4/2561 45 32,400.00 32,400.00 

44. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากหัวบึงกล้วย ถึง บ้านนายเยิ้ม     
หมู่ ๔ 

100 1 4/2561 45 4,000.00 4,000.00 

45. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนายเทียม คงคา ถึง นานาย
สมบูรณ์ กลิ่นแก้ว หมู่ ๕  

100 1 5/2561 45 23,000.00 23,000.00 

46. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนายสนม ถึง นานายใบ 
โฉมงาม หมู่ ๕  

100 1 5/2561 45 8,100.00 8,100.00 

47. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายเทียม คงคา ถึง นานายใบ 
โฉมงาม หมู่ ๕ 

100 1 5/2561 45 22,500.00 22,500.00 

48. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายเทียม คงคา ถึง นายเดชา 
ปานทอง หมู่ ๕  

100 1 5/2561 45 12,500.00 12,500.00 

49. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านนายเทียม คงคา ถึง บ้านนางสม
พร สุภาพเนตร หมู่ ๕ 

100 1 5/2561 45 8,700.00 8,700.00 

50. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากคลอง C๑ ถึง บ้านนายเอื้อน กลิ่น
แก้ว หมู่ ๕ 

100 1 5/2561 45 8,400.00 8,400.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561     
 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

51. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากนานายนเรศ ถึง นานายสุทิน คุ้ย
แคะ หมู่ ๕ 

100 1 5/2561 45 8,000.00 8,000.00 

52. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนางประทุม ถึง บ้านนายทอง
สุก หมู่ ๕ 

100 1 5/2561 45 12,800.00 12,800.00 

53. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ “อบรม
เชิงปฏิบัติการและส่งเสริมอาชีพเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้าเพ่ือวิถีพอเพียง” 
  

100 1 49/2561 3 450.00 450.00 

  2 48/2561 10 8,000.00 8,000.00 

  3 29/2561 7 8,000.00 8,000.00 

  4 วิทยากร 2 3,600.00 3,600.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 530,750.00 530,750.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

54. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 100 1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตุลาคม 
2560 1 451,500.00 451,500.00 

    2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พฤศจิกายน 2560 1 450,000.00 450,000.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ธันวาคม 2560 1 449,400.00 449,400.00 

    4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
มกราคม 2561 1 449,352.00 449,352.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กุมภาพันธ์ 2561 1 445,400.00 445,400.00 

    6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีนาคม 
2561 1 447,600.00 447,600.00 

    7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เมษายน 2561 1 448,300.00 448,300.00 

    8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พฤษภาคม 2561 1 441,400.00 441,400.00 

    9 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
มิถุนายน 2561 1 440,600.00 440,600.00 

    10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรกฎาคม 2561 1 440,600.00 440,600.00 

    11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
สิงหาคม 2561 1 439,300.00 439,300.00 

    12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กันยายน 2561 1 439,300.00 439,300.00 

55. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
  
  

100 1 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตุลาคม 
2560 1 88,000.00 88,000.00 

  2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
พฤศจิกายน 2560 1 90,400.00 90,400.00 

  3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ธันวาคม 
2560 1 91,200.00 91,200.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ มกราคม 
2561 1 95,200.00 95,200.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
กุมภาพันธ์ 2561 1 94,400.00 94,400.00 

    6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ มีนาคม 
2561 1 93,600.00 93,600.00 

    7 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เมษายน 
2561 1 93,600.00 93,600.00 

    8 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
พฤษภาคม 2561 1 94,400.00 94,400.00 

    9 เบี้ยยังชีพผู้พิการ มิถุนายน 
2561 1 93,600.00 93,600.00 

    10 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
กรกฎาคม 2561 1 94,400.00 94,400.00 

    11 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
สิงหาคม 2561 1 94,400.00 94,400.00 

    12 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
กันยายน 2561 1 94,400.00 94,400.00 

56. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 100 1 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
ตุลาคม 2560 1 3,000.00 3,000.00 

    2 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
พฤศจิกายน 2560 1 3,000.00 3,000.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
ธันวาคม 2560 1 3,000.00 3,000.00 

    4 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
มกราคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
กุมภาพันธ์ 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    6 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
มีนาคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    7 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
เมษายน 2561  1 3,000.00 3,000.00 

    8 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
พฤษภาคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    9 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
มิถุนายน 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    10 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
กรกฎาคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    11 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
สิงหาคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    12 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
กันยายน 2561 1 3,000.00 3,000.00 

57. โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 100 1 22/2561 2 2,000.00 2,000.00 

    2 23/2561 2 540.00 540.00 

    3 43/2561 2 2,000.00 2,000.00 

    4 44/2561 2 540.00 540.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

58. โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

100 1 57/2561 7 6,000.00 6,000.00 

    2 32/2561 3 15,000.00 15,000.00 

    3 34/2561 1 4,696.40 4,696.40 

59. โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัย
ส าหรับเด็กเล็ก 
  

100 1 70/2561 1 450.00 450.00 

  2 69/2561 2 5,800.00 5,800.00 

  3 71/2561 1 1,160.00 1,160.00 

60. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย 
สุขภาพใจแข็งแรง   

100 1 40/2561 5 450.00 450.00 

  2 39/2561 7 500.00 500.00 

  3 41/2561 8 10,000.00 10,000.00 

61. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติและการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 

100 1 61/2561 2 450.00 450.00 

  2 62/2561 2 13,000.00 13,000.00 

  3 63/2561 2 7,000.00 7,000.00 

  4 45/2561 1 1,465.80 1,465.80 

    5 44/2561 2 900.00 900.00 

62. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 1 52/25621 5 39,420.00 39,420.00 

63. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

100 1 34/2561 15 3,942.00 3,942.00 

64. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

100 1 หมู่ 1  241 20,000.00 20,000.00 

  2 หมู่ 2  241 20,000.00 20,000.00 

  3 หมู่ 3  241 20,000.00 20,000.00 

  4 หมู่ 4  241 20,000.00 20,000.00 

    5 หมู่ 5 241 20,000.00 20,000.00 

    6 หมู่ 6 241 20,000.00 20,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 6,731,666.20 6,731,666.20 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล  

65. อุดหนุนโคงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดทับหมัน 

100 1 ครั้งที่ 1 1 238,000.00 238,000.00 

  2 ครั้งที่ 2  1 237,000.00 237,000.00 

66. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 

100 1 ครั้งที่ 1 1 50,000.00 50,000.00 

  2 ครั้งที่ 2 1 64,000.00 64,000.00 

67. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดทับปร ู
  

100 1 ครั้งที่ 1 1 64,000.00 64,000.00 

  2 ครั้งที่ 2 1 49,000.00 49,000.00 

68. โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 

100 
1 โครงการอุดหนุนการจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร 

1 10,000.00 10,000.00 

69. โครงการอุดหนุนโครงการจัดริ้ว
ขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวง
พ่อเพชร วัดท่าหลวงและงานกาชาด
จังหวัดพิจิตร 

100 1 21/2561 1 10,000.00 10,000.00 

70. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝุาย
การเมือง 

100 1 ตุลาคม 2560 31 156,660.00 156,660.00 

    2 พฤศจิกายน 2560 30 156,660.00 156,660.00 

    3 ธันวาคม 2560 29 156,660.00 156,660.00 

    4 มกราคม 2561 28 156,660.00 156,660.00 

    5 กุมภาพันธ์ 2561 28 156,660.00 156,660.00 

    6 มีนาคม 2561 31 156,660.00 156,660.00 

    7 เมษายน 2561 30 156,660.00 156,660.00 

    8 พฤษภาคม 2561 31 156,660.00 156,660.00 

    9 มิถุนายน 2561 30 156,660.00 156,660.00 

    10 กรกฎาคม 2561 29 156,660.00 156,660.00 

    11 สิงหาคม 2561 31 156,660.00 156,660.00 

    12 กันยายน 2561 26 156,660.00 156,660.00 

71. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (ส านักปลัด/กองคลัง) 

99 1 ตุลาคม 2560 31 343,635.00 343,635.00 

    2 พฤศจิกายน 2560 30 353,635.00 353,635.00 

    3 ธันวาคม 2560 29 353,635.00 353,635.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    4 มกราคม 2561 29 353,635.00 353,635.00 

    5 กุมพาพันธ์ 2561 28 353,635.00 353,635.00 

    6 มีนาคม 2561 31 353,635.00 353,635.00 

    7 เมษายน 2561 29 358,805.00 358,805.00 

    8 พฤษภาคม 2561 31 358,805.00 358,508.00 

    9 มิถุนายน 2561 30 342,335.00 342,335.00 

    10 กรกฎาคม 2561 29 342,335.00 342,335.00 

    11 สิงหาคม 2561 31 342,335.00 342,335.00 

    12 กันยายน 2561 26 337,550.00 337,550.00 

72. พัฒนาเวปไซต์ของอบต.
อินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ 

100 1 35/2561 365 2,450.00 2,450.00 

73. สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
วัสดุให้แก่ส่วนงานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือ
ใช้ในส านักงานและบริการสาธารณะ 

100 1 11/2561 5 1,170.00 1,170.00 

    2 12/2561 2 13,163.00 13,163.00 

    3 13/2561 2 23,240.00 23,240.00 

    4 1/2561 30 14,189.80 14,189.80 

    5 2/2561 5 1,000.00 1,000.00 

    6 3/2561 31 18,206.30 18,206.30 

    7 4/2561 32 13,665.80 13,665.80 

    8 5/2561 33 16,923.20 16,923.20 

    9 10/2561 28 12,254.70 12,254.70 

    10 17/2561 33 11,969.20 11,969.20 

    11 23/2561 31 16,137.70 16,137.70 

    12 25/2561 33 18,376.80 18,376.80 

    13 27/2561 15 7,865.00 7,865.00 

    14 31/2561 31 19,258.80 19,258.80 

    15 35/2561 34 17,605.00 17,605.00 

    16 41/2561 15 17,650.00 17,650.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    17 47/2561 31 20,457.00 20,457.00 

    18 49/2561 28 16,884.80 16,884.80 

    19 51/2561 3 950.00 950.00 

74. โครงการประชุมประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ของ อบต. รวมถึงโครงการ อบต.
เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน 

100 1 26/2561 2 450.00 450.00 

75. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (งานการศึกษา)  

100 1 ตุลาคม 2560 31 99,385.00 99,385.00 

    2 พฤศจิกายน 2560 30 99,385.00 99,385.00 

    3 ธันวาคม 2560 29 99,385.00 99,385.00 

    4 มกราคม 2561 28 99,385.00 99,385.00 

    5 กุมพาพันธ์ 2561 28 99,385.00 99,385.00 

    6 มีนาคม 2561 31 99,385.00 99,385.00 

    7 เมษายน 2561 29 95,792.82 95,792.82 

    8 พฤษภาคม 2561  31 88,485.00 88,485.00 

    9 มิถุนายน 2561 30 88,485.00 88,485.00 

    10 กรกฎาคม 2561 29 88,485.00 88,485.00 

    11 สิงหาคม 2561 31 88,485.00 88,485.00 

    12 กันยายน 2561 26 88,485.00 88,485.00 

76. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (ส่วนโยธา) 

100 1 ตุลาคม 2560 31 64,660.00 64,660.00 

    2 พฤศจิกายน 2560 30 66,500.00 66,500.00 

    3 ธันวาคม 2560 29 66,500.00 66,500.00 

    4 มกราคม 2561 28 66,500.00 66,500.00 

    5 กุมพาพันธ์ 2561 28 66,500.00 66,500.00 

    6 มีนาคม 2561 31 66,500.00 66,500.00 

    7 เมษายน 2561 29 67,500.00 67,500.00 

    8 พฤษภาคม 2561 31 67,500.00 67,500.00 

    9 มิถุนายน 2561 30 67,926.00 67,926.00 

    10 กรกฎาคม 2561 30 67,660.00 67,660.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    11 สิงหาคม 2561  31 67,660.00 67,660.00 

    12 กันยายน 2561 26 67,660.00 67,660.00 

77. สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
วัสดุให้แก่ส่วนงานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือ
ใช้ในส านักงานและบริการสาธารณะ 
   

95 1 16/2561 3 14,550.00 14,550.00 

  2 28/2561 7 21,106.00 21,106.00 

  3 33/2561 1 2,293.00 2,293.00 

  4 37/2561 15 8,850.00 8,850.00 

    5 38/2561 15 3,738.00 3,738.00 

    6 50/2561 7 9,000.00 9,000.00 

    7 9/2561 1 2,664.19 0.00 

78. บ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

100 1 30/2561 15 49,500.00 49,500.00 

79. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

100 
1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

1 64,674.00 64,674.00 

80. เงินส ารองจ่าย 100 1 293/2561 1 4,800.00 4,800.00 

81. อุดหนุนโรงเรียนวัดทับหมัน ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ทับหมัน
เกมส ์

100 1 โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ทับหมันเกมส์ 1 100,000.00 100,000.00 

82. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 
กบข.กบท. 

100 1 ตุลาคม 2560 1 7,165.00 7,165.00 

    2 พฤศจิกายน 2560 1 7,757.00 7,757.00 

    3 มกราคม 2561 1 7,757.00 7,757.00 

    4 กุมภาพันธ์ 2561 1 7,757.00 7,757.00 

    5 ธันวาคม 2560 1 7,757.00 7,757.00 

    6 มีนาคม 2561 1 7,757.00 7,757.00 

    7 เมษายน 2561 1 7,513.00 7,513.00 

    8 พฤษภาคม 2561 1 7,148.00 7,148.00 

    9 มิถุนายน 2561 1 6,398.00 6,398.00 

    10 กรกฎาคม 2561 1 6,398.00 6,398.00 

    11 สิงหาคม 2561 1 6,398.00 6,398.00 

    12 กันยายน 2561 1 6,159.00 6,159.00 
 



52 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561     
 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

83. จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 100 1 7/2561 29 1,540.75 1,540.75 

    2 10/2561 30 997.00 997.00 

    3 15/2561 29 523.00 523.00 

    4 19/2561 31 521.00 521.00 

    5 26/2561 28 1,345.75 1,345.75 

    6 32/2561 31 756.25 756.25 

    7 42/2561 30 1,525.25 1,525.25 

    8 46/2561 34 945.75 945.75 

    9 51/2561 30 824.00 824.00 

    10 68/2561 31 1,283.00 1,283.00 

    11 56/2561 31 1,597.75 1,597.75 

    12 77/2561 26 1,297.75 1,297.75 

84. จ้างเหมาบริการผู้ด าเนินการ
สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอย ของ อบต.
ทับหมัน 
  
  

100 1  ตุลาคม -ธันวาคม 
2560 90 32,485.50 32,485.50 

  2 มกราคม-มีนาคม 
2561 87 29,871.00 29,871.00 

  3 เมษายน-มิถุนายน 
2561 86 38,010.00 38,010.00 

  4 กรกฎาคม-กันยายน 
2561 89 23,706.00 23,706.00 

85. จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 
  
  

50 1 1/2561 365 84,000.00 42,000.00 

  2 2/2561 365 84,000.00 42,000.00 

  3 3/2561 365 84,000.00 42,000.00 

86. จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ 100 1 79/2561 90 18,000.00 18,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 9,771,724.86 9,642,763.67 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้  

87. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ใน
โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนที่ 

100 1 1/2561 30 58,193.52 58,193.52 

    2 2/2561 29 50,508.08 50,508.08 

    3 3/2561 29 53,166.40 53,166.40 

    4 4/2561 28 53,166.40 53,166.40 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ  

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    5 5/2561 31 157,964.00 157,964.00 

    6 6/2561 24 28,952.00 28,952.00 

    7 7/2561 31 55,272.00 55,272.00 

    8 8/2561 35 52,903.20 52,903.20 

    9 9/2561 31 58,193.52 58,193.52 

    10 10/2561 26 118,919.64 118,919.64 

88. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด .ทับหมัน 

100 1 6/2561 30 19,000.00 19,000.00 

    2 11/2561 30 22,000.00 22,000.00 

    3 14/2561 29 20,140.00 20,140.00 

    4 20/2561 28 21,200.00 21,200.00 

    5 27/2561 28 21,200.00 21,200.00 

    6 33/2561 31 22,260.00 22,260.00 

    7 38/2561 29 18,020.00 18,020.00 

    8 45/2561 31 22,260.00 22,260.00 

    9 50/2561 29 22,260.00 22,260.00 

    10 55/2561 31 22,400.00 22,400.00 

    11 67/2561 31 24,640.00 24,640.00 

    12 76/2561 28 22,400.00 22,400.00 

89. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน 

100 1 60/2561 1 85,000.00 85,000.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 1,030,018.76 1,030,018.76 

รวม 18,090,659.82 17,961,698.63 
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม  
 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี             
(พ.ศ. 2561-2564)  โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
100  คน   โดยสรุปแยกตามแบบสอบถามเป็น  4  ส่วน ดังน้ี 

 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

1.  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม  เพศ 
2.. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม  อายุ 
3. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม  ระดับการศึกษา 
4. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม  อาชีพ 
    ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม  เพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

29 
71 

29.00 
71.00 

รวม 100 100.00 
จากตารางที่  1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง  คิดเป็นร้อยละ  71  และเป็นชาย           

คิดเป็นร้อยละ 29 
 

ตารางท่ี 2. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม  อายุ 
อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ป ี
31 – 40 ป ี
41 – 50 ป ี
51 – 60 ป ี

มากกว่า 60 ปี 

3 
10 
25 
35 
20 
7 

3.00 
10.00 
25.00 
35.00 
20.00 
7.00 

รวม 100 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35  
รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปีและ 51-60 ป ีคิดเป็นร้อยละ 25  และ  20  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3   แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อื่น ๆ 

50 
34 
7 
5 
0 
1 

50.00 
34.00 
7.00 
5.00 
0.00 
1.00 

 รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 3   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาชั้น ประถมศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 50   รองลงมามีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  34  
 

ตารางท่ี 4   แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตามอาชีพ  
อาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศึกษา  
เกษตรกร 
อื่น ๆ 

5 
0 
10 
27 
10 
45 
3 

5.00 
0.00 
10.00 
27.00 
10.00 
45.00 
3.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมา 
เป็นรับจ้าง และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  27   และ  10  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561     
 

ส่วนท่ี  2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันใน

ภาพรวม  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5   แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 45 53 2 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  38 60 2 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  36 59 5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  38 57 5 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  43 57 5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  30 65 4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

39 57 5 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  32 62 6 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  26 70 4 

รวม 327 540 38 
คิดเป็นร้อยละ 36.13 59.67 4.20 

 
จากตารางที่  5   พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทับหมันในภาพรวม   ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 59.67 รองลงมาคือระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อย
ละ  36.13  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  4.20   
 
ส่วนท่ี  3   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมันในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

3. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมันในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

4. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล  

5. แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้         
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 ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ทับหมัน   ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.11 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7.96 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.98 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  7.94 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  7.91 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  7.94 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  7.92 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.02 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.97 
 
 
ตารางท่ี  7   แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมันในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร  และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 

(คะแนนเต็ม10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.27 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  8.05 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8.01 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  7.95 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  7.97 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  8.21 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.10 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.25 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.10 
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ตารางท่ี 8   แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 

(คะแนนเต็ม10คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.31 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8.32 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  8.23 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  9.16 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  8.15 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.07 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.25 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.33 
 
 
ตารางท่ี 9   แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล  
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 

(คะแนนเต็ม10คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.49 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  8.31 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8.16 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  8.07 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.25 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  8.28 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.30 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.34 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.28 
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ตารางท่ี 10   แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้         

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 

(คะแนนเต็ม10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 8.29 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7.99 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.99 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  7.95 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.12 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  8.12 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.19 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  8.26 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.11 
 
 
สรุป 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
ในภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน 6 หมู่บ้าน  จ านวน  100  ชุด  โดยการเก็บข้อมูลปีละ  1  คร้ัง   
สิ้นสุดปีงบประมาณ  ผลท่ีได้จากการศึกษาจากร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจร้อยละ  8.14  
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ท าให้
แหล่งน้ าสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
            มีการซ่อมแซมถนนลูกรัง  และก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่  ท าให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  และขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมัน  
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล  
  มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม  
โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย  
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และน าเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการ
เรียนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแล
เด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวยั 
  
        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน  2561 องค์การบริหารส่วนต าบล     ทับ
หมัน   ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  89 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 2 81 โครงการ ซึ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 31.67  ของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และที่เพิ่มเติมถึงคร้ังที่5 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมันจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ   ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  เน่ืองจากระเบียบข้อบังคับของกฎหมายท าให้การท างานมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียด
รอบครอบในการด าเนินงาน เพื่อปูองกันความผิดพลาดท าให้มีการกันเงินเพื่อไปท าในปีงบประมาณถัดไป 
จ านวนหลายโครงการ  
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และ
งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีน้ัน ๆ เพื่อให้มีการ
ด าเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 
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สรุปแบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
       องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมนั  ได้ท าการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  100 คน  ผลที่
ได้สรุปดังน้ี 
 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป   
1 เพศ   

 - ชาย 29 29.00 
- หญิง 71 71.00 

2 อายุ   
 - ต่ ากว่า 20 ปี 3 3.00 
 - 20-30 ปี 10 10.00 
 - 31-40 ปี 25 25.00 
 - 41-50 ปี 35 35.00 
 - 51-60ปี 20 20.00 
 มากกว่า  60 ปี 7 7.00 
 3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต้น   50 50.00 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 34 34.00 
- อนุปริญญา (หรือเทียบเท่า) 7 7.00 
- ปริญญาตร ี 5 5.00 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 
- อ่ืน ๆ 1 1.00 

4 อาชีพ   
 - รับราชการ 5 5.00 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0 
 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 10 10.00 
 - รับจ้าง 27 27.00 
 - นักเรียน/นักศึกษา 10 10.00 
 - เกษตรกร 54 54.00 
 - อ่ืน ๆ 3 3.00 

 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ ข้อหัวการประเมิน 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1 ความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทับหมันในภาพรวม  
36.13 59.67 4.20 

 
   พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทับหมันในภาพรวม  มากที่สุดคือระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 59.67 รองลงมาคือระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อย
ละ  36.13  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  4.20   
 
ส่วนท่ี  3  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
ความพึงพอใจรายยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10 )  

ยุทธ 1 ยุทธ 2 ยุทธ 3 ยุทธ 4 ยุทธ 5 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

8.11 8.27 8.31 8.49 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม  

7.96 8.05 8.17 8.31 7.99 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม  

7.98 8.01 8.32 8.16 7.99 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

7.94 7.95 8.23 8.07 7.95 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

7.91 7.97 9.16 8.25 8.12 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  7.94 8.21 8.15 8.28 8.12 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

7.92 8.10 8.07 8.30 8.19 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

8.02 8.25 8.25 8.34 8.26 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.97 8.10 8.33 8.28 8.11 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน
รายยุทธศาสตร์ในภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน 6 หมู่บ้าน  จ านวน  100  ชุด  โดยการเก็บข้อมูลปีละ  
1  คร้ัง   สิ้นสุดปีงบประมาณ  ผลท่ีได้จากการศึกษาจากร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจร้อยละ   8.16 
 

 


