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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบหน้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคม 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ี
จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และท าให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถ่ิน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหน้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 3 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 
53,235 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 12 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน 
1,669,600 บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน 26 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 13 โครงการ 
เป็นเงิน 6,101,019 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ จ านวน 48 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 33 
โครงการ เป็นเงิน 23,951,077 บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จ านวน 17 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 11 
โครงการ เป็นเงิน 210,585 บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมฯ จ านวน 2 โครงการ 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 990 บาท 

 รวมโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้ังจ่ายรายการใหม่ และจ่ายเงินสะสม จ านวน 
108 โครงการ เป็นเงิน 41,126,501 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 66 โครงการ เป็นเงิน 31,986,506 บาท 
ยังไม่ได้ด าเนินการ (โครงการจ่ายเงินสะสม+ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 18 โครงการ เป็นเงิน 

5,542,000 บาท 
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บทน ำ 

 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาล  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่ อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังบาล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงกา รเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลวังบาล 
 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบาล ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พ ร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ัง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลวัง
บาลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท 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  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังน้ี 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ดังน้ี 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ัน ศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
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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   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะกาศ ผลการ ติ ดตาม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลทร าบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  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 กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธี รีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่ น่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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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 ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 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 ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากน้ียังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
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ส่วนที่ 2 

การตดิตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ต้องติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคม แล้วเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ติดตามและ
ประเมินผล 

ก าหนดแนวทาง รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการเอง (ผ.01) 
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน (ผ.

02) 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) 

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

1.ด้านเศรษฐกิจ 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

การเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 
 - 3 

        
62,221.00  

        

  
งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 - 1 

          
6,878.00  

        

2.ด้านแหล่งน้ า งานไฟฟ้าถนน 
เคะหะและ

ชุมชน 
กองช่าง  - 10 

     
1,328,900.00  

        

3.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานไฟฟ้าถนน 
เคะหะและ

ชุมชน 
กองช่าง  - 19 

     
5,400,000.00  

1 
    

138,422.69  
    

4.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสร้าง
คุณค่าทางสังคม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

รักษาความ
สงบ 

ส านักงาน
ปลัด 

 - 2 
        

29,088.00  
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการเอง (ผ.01) 
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน (ผ.

02) 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) 

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

  
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

การศึกษา 
กอง

การศึกษาฯ 
 - 7 

     
2,254,185.00  

1 
  

2,312,000.00  
    

  

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อื่น 

สาธารณสุข สาธารณสุข  - 5 
       

293,545.00  
        

  
งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 - 6 

        
64,120.00  

        

  

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 - 1 
          

1,780.00  
1 

     
35,000.00  

    

  
งานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ  - 5 

       
114,791.00  2 

     
74,000.00      
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการเอง (ผ.01) 
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน (ผ.

02) 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) 

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

จ านวน
โครงการ 

 จ านวนเงิน 
(บาท)  

5.ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

งบกลาง งบกลาง 

ส านักงาน
ปลัด/คลัง/ 
สวัสดิการ

สังคม 

 - 8 
   

18,920,883.91  
        

5.ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

งานบริหารทั่วไป 
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 
 - 7 

       
315,099.00  

1 
     

16,000.00  
    

  งานบริหารทั่วไป 
บริหารงาน

ทั่วไป 
กองคลัง   3 

        
45,580.00  

        

6.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

เคหะและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 - 1 
        

11,340.00  
        

รวม         78 
  

28,848,410.91  
6 

 
2,575,422.6

9  

         
31  

     530,600.00  

รวมทั้งสิ้น                 
        

115  
 31,954,433.60  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีรายละเอียด ดังน้ี 
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็ง

ของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

             ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

2) เป้าประสงค์ 
1. เศรษฐกิจเติบโต สมดุล 
2. มีน ้า อุปโภค บริโภค และน ้าเพื่อการเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 
3. การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้าและระบบประปาทั่วถึงในเขตต้าบล 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุข ชุมชนมีความมั่นคงและปลอดภัย 
5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) สร้างความพร้อมของ

ต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ อนุรักษ์ต้นน ้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
3) ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในต าบลให้สามารถบริการ

ประชาชนได้ร้อยละ 80 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10 มีผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
5. ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข ได้มากกว่าร้อยละ 80 
6.  ในเขตต าบลมีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มากกว่าร้อยละ 

60 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้านมากกว่าร้อยละ 60 
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8. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ มากกว่าร้อยละ 60 

 4)  ค่าเป้าหมาย 

 1. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจของต าบลมีการเติบโตอย่างสมดุล
 2. ในเขตต าบลมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. ในเขตต าบลมีการคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้า และระบบประปาทั่วถึง 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ การสาธารณสุข และบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

5. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

วังบาล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้มีมติให้ใช้เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี 
 1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ทาง อบต.

ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ ระบบ e-PLAN (Electronic Plan) คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-laas คือระบบการปฏิบัติงานด้านการคลังให้เป็นปัจจุบัน 
เป็นต้น 

 2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้ แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี  
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
จากคณะกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นดังน้ี 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

รวม 
(กรรมการ 
12 คน) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ) 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 210 17.50 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 201 16.75 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 620 51.67 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 102 8.50 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 102 8.50 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 102 8.50 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 51 4.25 
 3.5 กลยุทธ์        5 51 4.25 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 51 4.25 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 52 4.33 
 3.8 แผนงาน       5 55 4.58 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 54 4.50 

รวมคะแนน  100 1,031 85.92 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จากคณะกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็น
ดังน้ี 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
รวม 

(กรรมการ 
12 คน) 

คะแนน 
ที่ได ้

(ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ) 

1 การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา   10 105 8.75  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 104 8.67  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 104 8.67  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 104 8.67  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 618 51.50  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 53 4.42  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 54 4.50  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 52 4.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 52 4.33  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 54 4.50  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 46 3.83  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 52 4.33  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 50 4.17  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 51 4.25  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 50 4.17  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 52 4.33  

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 52 4.33  
รวมคะแนน  100 1,035 86.25  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม

โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายการต้ังจ่ายรายการใหม่ รายการจ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 3 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 
53,235 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 12 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน 
1,669,600 บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน 26 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 13 โครงการ 
เป็นเงิน 6,101,019 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ จ านวน 48 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 33 
โครงการ เป็นเงิน 23,951,077 บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จ านวน 17 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 11 
โครงการ เป็นเงิน 210,585 บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมฯ จ านวน 2 โครงการ 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน 990 บาท 

  
รวมโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้ังจ่ายรายการใหม่ และจ่ายเงินสะสม จ านวน 

108 โครงการ เป็นเงิน 41,126,501 บาท 
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 66 โครงการ เป็นเงิน 31,986,506 บาท 
ยังไม่ได้ด าเนินการ (โครงการจ่ายเงินสะสม+ต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน 18 โครงการ เป็นเงิน 

5,542,000 บาท 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    
ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

         
20,000  

            -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

2 โครงการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
         

50,000  
      47,720  

ส านักงาน
ปลัด 

ข้อบัญญัติ 

3 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พิการ สตรี ผู้ยากไร้ คน
เร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาส 

         
10,000  

        5,515  
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

ข้อบัญญัติ 
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รวม      80,000     53,235  

  

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

   
 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างก าแพงกันน้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน 
        

197,000       193,600  
กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2 
โครงการก่อสร้างก าแพงกันน้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 13 บ้านห้วย
หอย 

        
405,000       399,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

3 
โครงการก่อสร้างก าแพงกันน้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 8 บ้านวัง
บาล 

        
162,000       154,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านนาทราย (จุดบ้านนายหร่ัง) 

        
211,000       204,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

5 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านนาทราย (จุดบ้านนายลุย) 

        
241,000       234,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

6 
ก่อสร้างรางส่งน้ าตัวยู คสล.หมู่ 1 บ้านภูปูน          

500,000       485,000  
กองช่าง 

จ่ายเงิน
สะสม 

7 
ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. ซอยร่วมใจ (พช.ถ99-
026) หมู่ 2 บ้านนาทราย  

        
134,000              -    กองช่าง 

จ่ายเงิน
สะสม 

8 
ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. ซอยวังบาล 3 (พช.ถ99-
085) หมู่ 9 บ้านวังบาล 

        
500,000              -    กองช่าง 

จ่ายเงิน
สะสม 

9 
ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. หมู่ 10 บ้านวังบาล           

500,000  
            -    กองช่าง 

จ่ายเงิน
สะสม 

10 
ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. หมู่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง           

500,000              -    
กองช่าง 

จ่ายเงิน
สะสม 

11 
ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. ซอยบ้านนายทอมถึง
บ้านนายชอบ  หมู่ 12  บ้านขี้นาค  

        
394,000              -    

กองช่าง 
จ่ายเงิน
สะสม 

12 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง หมู ่15 บ้านวังบาล          

115,000              -    
กองช่าง 

จ่ายเงิน
สะสม 

 
รวม  3,859,000   1,669,600  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านขี้นาค 
        

300,000       270,000  
กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ า
คร่ัง 

        
482,000       477,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

3 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังบาล 
     

2,280,000     2,258,111  
กองช่าง ข้อบัญญัติ 

4 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล สายหมู่ 
10 เชื่อมหมู่ 8 (ตลาดชาววัง) 

        
303,000       298,200  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา
ทราย (สายบ้านตาบุศย์) 

        
235,000       228,532  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ า
คร่ัง (สายริมห้วยน้ าพุง) 

        
202,000       198,500  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้ า
คร้ังน้อย(สายป่าช้า) 

        
284,000       281,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

8 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่ที่ 6 
บ้านหนองไผ่ 

        
186,000       184,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

9 
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล 

        
500,000       495,000  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต.วังบาล 
        

120,000              -    
กองช่าง ข้อบัญญัติ 

11 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4  
         

82,000              -    
กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน อบต.   
        

144,000       142,000  
กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

13 
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หมู่ 6 บ้าน
หนองไผ่ 

        
240,000              -    

กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

14 
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.วังบาล  

        
465,000              -    

กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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15 
โครงการต่อเติมห้องน้ า อบต.วังบาล 

        
105,000              -    

กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

16 
ก่อสร้างลาน คสล. ภายใน อบต. 

         
57,000              -    

กองช่าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

17 
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาธรรม(พช.ถ99-022) หมู่ 
2 บ้านนาทราย  

        
301,000              -    

กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

18 
ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านตาเหลี่ยง)  หมู่ 2 บ้านนา
ทราย  

         
60,000              -    

กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

19 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสรรค์ (พช.ถ99-019) หมู่ 3 
บ้านนาทราย  

        
400,000       388,871  

กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

20 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาหนองโน (พช.ถ99-056) หมู่ 5 
บ้านน้ าคร่ัง  

        
400,000       395,000  

กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

21 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญทุ่ง (พช.ถ99-053) หมู่ 7 
บ้านน้ าคร่ังน้อย  

        
359,000  

            -    
กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

22 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านวังบาล หมู่ 8 – บ้านวังบาล 
หมู่ 15 (พช.ถ99-007) หมู่ 8,15 บ้านวังบาล   

        
500,000       484,805  

กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

23 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวนาฝาหิน (พช.ถ99-128) หมู่ 
9 บ้านวังบาล 

        
400,000  

            -    
กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

24 ก่อสร้างถนน คสล. (รอบบ่อขยะ) หมู่ 12 บ้านขี้นาค      500,000              -    กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

25 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้อย หมู่ 12      280,000              -    กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านห้วยหอย      200,000              -    กองช่าง จ่ายเงินสะสม 

 
รวม 

     
9,385,000    6,101,019  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคมความเข้มแข็งของชุมชน  

  และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   

 
ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
         

10,000          1,634  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

2 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

         
50,000  38,900 

ส านักงาน
ปลัด 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการอบรมเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 
         

10,000              -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          
23,640        23,050  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

5 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศพด.อบต.วังบาล 
ศพด.ทับเบิก 

         
10,000          5,875  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค          
27,870          6,625  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน          
26,000        25,840  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       
1,265,920     1,265,920  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

9 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนต าบลวัง
บาล 

         
16,000        16,000  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
16,000        15,822  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

11 ค่าอาหารเสริม (นม)      
1,406,491     1,399,742  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

12 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
     

2,240,000  
   1,640,222  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

13 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
        

150,000  
     136,700  

กอง
สาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติ 
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14 
โครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ใส่
ใจชุมชน 

         
20,000  

            -    
กอง

สาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติ 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

15 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กในกิจกรรมนมแม่น้ีดีที่หน่ึง 

         
40,000        40,000  

กอง
สาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติ 

16 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

         
40,000          2,040  

กอง
สาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติ 

17 โครงการอบรมกลุ่มอาสาคุ้มครองผู้บริโภค 
         

15,000              -    
กอง

สาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติ 

18 
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ พิการ ผู้ยากไร้ คน
เร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาส 

         
50,000        48,240  

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลวังบาล          
10,000              -    

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

20 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส            
1,000            144  

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

21 โครงการวันผู้สูงอายุ            
1,000            540  

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

22 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น          
15,000          9,340  

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

23 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิคนพิการ          
10,000              -    

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

24 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิผู้สูงอายุ          
14,000        12,240  

กอง
สวัสดิการฯ 

ข้อบัญญัติ 

25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         

20,000              -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

26 โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย 
         

10,000          9,820  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

27 โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน 
         

10,000              -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 
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28 
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

         
35,000              -    

ส านักงาน
ปลัด 

ข้อบัญญัติ 

   

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

29 
โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

         
10,000              -    

ส านักงาน
ปลัด 

ข้อบัญญัติ 

30 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
         

50,000              -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

31 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในชุมชน 
           

5,000              -    
กอง

สวัสดิการฯ 
ข้อบัญญัติ 

32 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
           

5,000              -    
กอง

การศึกษาฯ 
ข้อบัญญัติ 

33 โครงการปีใหม่ม้ง 
         

20,500        20,500  
กอง

การศึกษาฯ 
ข้อบัญญัติ 

34 โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาว 
        

175,200        55,000  
กอง

การศึกษาฯ 
ข้อบัญญัติ 

35 
โครงการร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่ม
เก่า และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

         
30,000        30,000  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

36 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 
           

1,780              -    
กอง

การศึกษาฯ 
ข้อบัญญัติ 

37 
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันวิ
สาขบูชา 

           
1,780              -    

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

38 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
           

5,000              -    
กอง

การศึกษาฯ 
ข้อบัญญัติ 

39 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
           

6,800          6,425  
กอง

การศึกษาฯ 
ข้อบัญญัติ 

40 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีแข่งเรือยาว 
อ าเภอหล่มเก่า ฯ 

         
50,000    50,000  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

41 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน นครบาล
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2562 

         
25,000        25,000  

กอง
การศึกษาฯ 

ข้อบัญญัติ 

42 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

         
26,700        26,700  

กอง
การศึกษาฯ 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 
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43 
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ประจ าปี 2562 

         
33,420        33,420  

กอง
สวัสดิการฯ 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

 

รวม 
  

5,989,101  4,945,739 
 

  

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
        

600,000         11,050  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

2 ค่าใช้จ่ายรับวารสารและหนังสือพิมพ์ 
         

50,000         43,800  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 
         

19,000        19,000  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

4 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี 
         

15,000              -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

5 โครงการ อบต.พบประชาชน 
         

20,000        19,990  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ 
           

5,000              -    
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

7 โครงการเวทีประชาคม 
         

50,000        16,305  
ส านักงาน

ปลัด 
ข้อบัญญัติ 

8 
โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ให้บริการฯ 

         
20,000        18,000  

ส านักงาน
ปลัด 

ข้อบัญญัติ 

9 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
         

10,000          1,000  
กองคลัง ข้อบัญญัติ 

10 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
         

10,000              -    
กองคลัง 

ข้อบัญญัติ 

11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
         

50,000        48,000  
กองคลัง 

ข้อบัญญัติ 

12 โครงการจูงใจผู้เสียภาษี 
         

10,000        10,000  
กองคลัง 

ข้อบัญญัติ 

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช าระภาษี  
         

30,000              -    
กองคลัง 

ข้อบัญญัติ 

14 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
         

20,000        18,440  
กอง

สาธารณสุขฯ 
ข้อบัญญัติ 



- 14 - 
 

15 โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน 
         

20,000              -    
กอง

สาธารณสุขฯ 
ข้อบัญญัติ 

16 โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะมูลฝอยฯ 
         

30,000          5,000  
กอง

สาธารณสุขฯ 
ข้อบัญญัติ 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

17 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ 
         

40,000              -    
กอง

สาธารณสุขฯ 
ข้อบัญญัติ 

 

รวม 
    

349,000  155,735 
 

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ล า
ดับ
ท่ี 

โครงการกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
 ใช้จริง  

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         

30,000            990  
กอง

สาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติ 

2 
ขุดบ่อขยะ อบต.วังบาล ขนาดกว้าง 30.00 ม.  ยาว 
80.00 ม. ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

        
350,000              -    

กอง
สาธารณสุขฯ 

จ่ายเงิน
สะสม 

 
รวม 

       
380,000            990    

 
ตารางแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา (ปีพ.ศ.2562) และโครงการท่ีได้รับการจัดสรรเป็น
งบประมาณ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

แผนพัฒนา
ประจ าปี 
2562 

จัดสรรเป็น
งบประมาณ

จ่ายเงินสะสม 

จัดสรรเป็น
งบประมาณ

ตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

จัดสรรเป็น
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

รวม
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 - - 3 3 23.08 

2 ด้านแหล่งน้ า 17 7 - 5 12 70.59 
3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 10 6 10 26 38.24 

4 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้าง
คุณค่าทางสังคมฯ 

82 - 2 46 48 58.54 
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5 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 34 - - 17 17 50.00 

6 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ 

22 1 - 1 2 9.09 

 
รวม 236 18 8 82 108 45.76 

 
 

ภาพแผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา (ปีพ.ศ.2562) 
 

 
 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ด าเนินการส ารวจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต าบลวังบาล โดยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.วังบาลในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.2  

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังน้ัน ควร
รักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป 
และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ  
1. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านในบางจุดที่ยังมืด  
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดตามตรอก ซอย และสร้างทางลูกระนาดเพื่อลดความเร็ว 
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รว
ม 

1 2 3 4 5 6 

จ านวนโครงการ แผนพัฒนาประจ าปี 2562 

จ านวนโครงการ จัดสรรเป็นงบประมาณจ่ายเงิน
สะสม 

จ านวนโครงการ จัดสรรเป็นงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม ่

จ านวนโครงการ จัดสรรเป็นงบประมาณตาม
ข้อบญัญัติ 
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3. จัดให้มีรางน้ าตามถนน มีท่อระบายน้ า เพราะน้ าขัง 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
1. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเน่ือง 
2. อยากได้เคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 
3. จัดให้มีสวนสาธารณะ 

รูปเล่มรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้สรุปให้ความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ พบว่ามีการด าเนินโครงการในแต่ละปีได้น้อยกว่าจ านวน

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา รวมโครงการที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้ังจ่ายรายการใหม่ และ
จ่ายเงินสะสม จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.76  

2. การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เน้นย้ าให้ทาง อบต.จ้างเหมาหน่วยงานที่มีคุณภาพมีความ
น่าเชื่อถือ และเน้นให้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชากร โดยลงพื้นที่จริงทุกคร้ัง 
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ส่วนที่ 4 

สรปุผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมาก ครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนและไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ เน่ืองจากทางชุมชนต้องการให้บรรจุแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไว้ในแผน เพื่อให้สะดวกต่อการด าเนินงานหากมีงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเข้า
มาสนับสนุน ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบ 100 % 

2. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
3. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 1. ควรจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพปัญหาของพื้นที่ตามความจ าเป็น และค านึงถึงงบประมาณของ 
อบต. เน่ืองจากการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ระบุไว้ว่า การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนานั้น ต้องน าไปจัดท างบประมาณจริง 
 2. ควรจัดท าโครงการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดท า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง 
 3. เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา บุคลากรใน
หน่วยงานควรปรับตัวและศึกษา เรียนรู้ ท าความเข้าใจให้ทันต่อสถานการณ์ 
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