รายงานการติดตามและประเมินผล
(แผนพัฒนา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1
บทนา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้
จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กาหนดให้ ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จ ากการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
1.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
1.3 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล และ
จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
1.4 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตาม
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้ เห็ นว่าเกิดอะไรขึ้นใน
ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตามนโยบายและ

เป้าหมายซึ่งกาหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทาให้เห็น
ความจาเป็นในการดาเนินการแก้ไข
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดาเนินการอยู่
โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่า ใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ
การประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง
เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การประเมิน ผลนั้ น เป็ น สิ่ งหนึ่งที่จาเป็นส าหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางที่ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
2. การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาประจาปี พ.ศ.2558
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ตาบลเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง
ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจหลักการพัฒนา
1. จัดให้มีและปรับปรุงระบบประปา
2. จัดให้มีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านพร้อมทั้งไฟสาธารณะ
3. จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
4. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
6. กาจัดยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
7. อนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ประชาชนได้รับการบริการด้านการประปาอย่างทั่วถึง
2. การสัญจรในเวลาค่าคืนสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
4. ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
5. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
7. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งภายในตาบลให้มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน
แนวทางที่ 5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย

แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การ
การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์




















สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการดาเนินงานและจัดทาตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

สรุปผลการดาเนินงาน
พบว่า งบประมาณ พ.ศ.2558 มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 81.61 ของแผนพัฒนา ปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 11 โครงการ นามา
ดาเนินการ จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.73
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 28 โครงการ
นามาดาเนินการ จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.14
3. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ด้า นการบริ ห ารจั ดการสิ่ ง แวดล้ อม มีโ ครงการตามแผนพัฒ นา จ านวน 12
โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน
2 โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านศิล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น มีโ ครงการตาม
แผนพัฒนา จานวน 10 โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70
6. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการบริ ห ารและพัฒ นาองค์ ก ร มี โ ครงการตามแผนพั ฒ นา จ านวน 24
โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33

