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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบที่ 2 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   

 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชั ดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  บทสรุป ของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ มุ่งค้นหาแผนงาน 
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภ าพ 
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
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  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (4)   หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วั ตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3   
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น แบบสอบถาม มาตราส่วน ประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง 
ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์เสนอสภา อบต.มหา
สวัสดิ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ  จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอพุทธมณฑลและจังหวัดนครปฐมด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   

3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรมการทางโครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่ ง ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต 
และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย  

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อ  ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่ เป็นจริง ท า
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

---------------- 
   

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  และแผนหมู่บ้าน   

   1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ    
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค  

และการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต 
            และทรัพย์สิน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

    แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุการผลิตสนิค้าทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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     2)  พันธกิจ ประกอบด้วย 
1. สร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต 
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นคง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการ
สาธารณสุข   

4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่าง 

5. พัฒนาส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและสนับสนุนส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารเคมี  

6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

     3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในและ

นอกระบบ   อย่างเพียงพอครบถ้วน                                                                                            
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการส่งเสริม

สนับสนุนสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยึด
หลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                      

3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะ สาธารณูปโภคต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ 

4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  
งานบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด 

5. เพ่ือให้ประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ 

6. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีตามรูปแบบการบรหิารกิจการที่ดีและมีส่วนรว่ม 
4) วิสัยทัศน์  

   “สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นสุขภาพดี  
วิธีแก้ปัญหาฉับไว  ใส่ใจการอนุรักษ์” 
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       1.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

 
ด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
 

0 0 27 57,112,975 29 26,057,175 20 18,738,075 23 35,531,475 99 137,139,700 

 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเท่ียว 
 

3 1,850,000 7 2,580,000 9 2,260,000 9 2,260,000 9 2,260,000 37 11,210,000 

 
ด้ำนสังคม 
 

23 10,630,800 43 16,306,500 45 20,619,500 42 18,961,500 43 21,615,500 196 88,133,800 

 
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
 

10 1,835,000 11 1,988,000 19 2,550,970 16 2,008,000 16 2,018,000 72 10,399,970 

 
ด้ำนเศรษฐกิจ 
 

0 0 3 130,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 15 610,000 

 
ด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

0 0 14 888,800 23 1,470,200 11 2,487,500 12 3,248,500 60 8,095,000 

รวม 36 14,315,800 105 79,006,275 129 53,117,845 102 44,315,075 107 64,833,475 479 255,588,470 
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1.3 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563   
 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

 
ด้ำนสังคม 
 

- - - - 1 35,000 - - - - 1 35,000 

รวม - - - - 1 35,000 - - - - 1 35,000 

 

1.4 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563   
 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

 

ด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
 

- - - - 3 840,500 7 7,779,400 1 200,000 11 8,819,900 

 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยว 
 

- - - - 3 400,000 1 30,000 1 30,000 5 460,000 

 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
 

- - - - 3 686,600 2 224,000 - - 5 910,000 

 

ด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

- - - - 5 545,500 7 374,200 2 309,000 14 
1,228,700 

 

รวม - - - - 14 2,472,600 17 8,407,600 4 539,000 35 11,419,200 
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1.5 จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เฉพำะ พ.ศ. 2563) 
บรรจุในข้อบัญญัติ/

และจ่ำยจำกเงินสะสม 
(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรทีป่รำกฏในแผนฯ  

1. ด้ำนบริกำรสำธำรณะ 32 10 31.25 
2. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 12 9 75.00 
3. ด้ำนสังคม 45 28 62.22 
4. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 22 16 72.73 
5. ด้ำนเศรษฐกิจ 4 - 0.00 
6. ด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี 28 20 71.43 

รวม 143 83 58.04 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

------------------------------------------ 
 
 

3.1  ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร/

ยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ด้ำนบริกำรสำธำรณะ 6 60.00 2 20.00 2 20.00 10 100.00 
2. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
กำรท่องเที่ยว 

7 77.78 1 11.11 1 11.11 9 100.00 

3. ด้ำนสังคม 20 71.43 1 3.57 7 25.00 28 100.00 
4. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

10 62.50 1 6.25 5 31.25 16 100.00 

5. ด้ำนเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
6. ด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี 12 60.00 - -   8 40.00 20 100.00 

รวม 55 66.27 5 6.02 23 27.71 83 100.00 
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียด 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

งบประมำณ  
ตั้งไว้ 

เบิกจ่ำย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้านบริการสาธารณะ 

1. โครงการขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้า เส้นเลียบ
ทางรถไฟตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
ถึงบริเวณหน้าบ้านนางประชุม มาน้อย หมู่ที่  1 
ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

261,701.67 261,701.67 

 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย
หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 4 ต าบลมหาสวัสดิ์  

142,500 137,000 

 3.โครงการปูแผ่นพ้ืนทางเท้ารอบอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

208,000 200,433 

 4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Para Asphaltic 
Concrete บริ เวณ เลี ยบคลองปฏิ รูป 2 ช่ วงที่  2        
หมู่ที่ 4 ต าบลมหาสวัสดิ์ 

991,900 973,900 

 5.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า พร้อมฝังท่อทาง
ข้าม ซอยบ้านนายศรลาภ  แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 1 ต าบล
มหาสวัสดิ์ 

64,000 64,000 

 6.โครงการปูแผ่นพ้ืนทางเท้ารูปคดกริช บริเวณริม
คลองปฏิรูป2 หมู่ที่ 3 ต าบลมหาสวัสดิ์ 

292,600 272,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

1. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,700,000 1,305,801.80 
 

2.โครงการรณรงค์ส่ งเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

100,000 0 

 3.โครงการฝึกอบรมให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

30,000 15,140 
 

 4.โครงการคลองสวยน้ าใส 100,000 36,480 
 5 .โครงการรณ รงค์ และส่ ง เส ริม การอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
140,000 127,560 

 6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ หมู่บ้าน
พฤกษา 4 หมู่ที่ 4 ต าบลมหาสวัสดิ์ 

80,000 37,700 

 7 .โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ต้ น ไม้ เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 
 

120,000 116,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3     
ด้านสังคม 

1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

35,000 35,000 

 2.จัดซื้อปืนฉีดน้ าดับเพลิง แบบม่านน้ า 30,000 24,610 
 3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ต าบลมหาสวัสดิ์ 
95,000 57,600 

 4.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one 

25,000 7,927 

 5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ 100,000 82,337 
 6.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่

และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

25,000 10,414 

 7.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

56,000 36,432 

 8.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 30,000 9,232 
 9.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 99,000 
 10.จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักและวิเคราะห์สมดุล 2,000 2,000 
 11.จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 2,500 2,500 
 12.จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 100,000 99,350 
 13.จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 100,000 99,350 
 14.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
30,000 6,717 

 15.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ 

350,000 293,817 

 16.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน 

50,000 12,032 

 17.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000 4,782 
 18.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,791,600 9,641,600 
 19.เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,795,200 1,592,000 
 20.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 72,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม     

1.โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที่ 5,000 0 
2.โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

224,170 198,625 

 3.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมหา
สวัสดิ์ 

3,000 2,040 
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 4.จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 20,000 20,000 
 5.จัดซื้ออ่างล้างหน้าสแตนเลส 20,000 19,795 
 6.สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองมหา

สวัสดิ์  ต าม โครงการส่ ง เส ริมคุณ ภาพการจั ด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้าน
คลองมหาสวัสดิ์ 

110,000 110,000 

 7.สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดี
ประจ าต าบลโรงเรียนบ้านคลองโยง 

90,000 90,000 

 8.สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้าน
คลองโยง 

736,000 716,680 

 9.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 20,000 0 
 10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,000 0 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี 

1.จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย 14,000 13,910 
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 51,800 50,400 

 3.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 32,700 25,900 
 4.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 

TV ขนาด 55 นิ้ว 
19,600 17,500 

 5.โครงการจัดงานพิธีน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 

10,000 10,000 

 6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

50,000 17,500 

 7.จัดซื้อเครื่องพ่นยา 16,800 16,800 
 8.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 19,000 19,000 
 9.จัดซื้อเครื่องตัดพุ่มไม้ 11,000 6,900 
 10.จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 3,000 1,490 
 11.จัดซื้อเครื่องสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) ส าหรับบ่อ

บาดาล 
248,000 128,000 

 12.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 700 
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 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่ำย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้านบริการสาธารณะ 

1.โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยราษฎร์
พัฒนา (ซอยอินเลิฟ) หมู่ที่  3 ต าบลมหา
สวัสดิ์ 

368,900 - 

 2.โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์
โครงสร้างเหล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์ บริเวณถนนเส้นศาลายา-
นครชัยศรี เขตติดต่อต าบลงิ้วราย 

490,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

1.โครงการก่อสร้างจุดชมวิวเลียบถนน
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 ต าบลมหาสวัสดิ์ 

72,700 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3      
ด้านสังคม 

1.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 2,500,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 

387,000 - 

 
 โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร/ยกเลิก 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 
งบประมำณที่ตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านการบริการสาธารณะ 

1 .โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งท างจั ก รยาน  โดย ใช้  Para 
Asphaltic Concrete ริมถนนสุขสมัย หมู่ที่ 2 ต าบล
มหาสวัสดิ์ 

2,719,000 

 2.โครงการวางท่อระบายน้ าลอดถนน บริเวณหน้าบ้าน
นายแผ้ว บ าเพ็ญ หมู่ที่ 1 ต าบลมหาสวัสดิ์ 

38,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

1.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบลมหา
สวัสดิ ์

50,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3      
ด้านสังคม 

1.โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  

30,000 

 2.โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา 

30,000 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวนเงิน (บำท) 
งบประมำณที่ตั้งไว้ 

 3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 20,000 
 4.โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

5,600 

 5.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลมหาสวัสดิ์ 

50,000 

 6.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลมหาสวัสดิ์ 50,000 
 7.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 5,000 
2.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา 5,000 

 3.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใน
สถานศึกษา 

10,000 

 4.ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 350,000 
 5.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และ

วันผู้สูงอายุ 
80,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6     
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 30,000 

 2.โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

200,000 

 3.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
และ พ.ร.บ.ท้องถิ่น 

30,000 

 4.โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

5,000 

 5.โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง  

5,000 

 6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

30,000 

 7.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000 

 8.จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 23,300 
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3.3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ เดือน กันยำยน  2563) 
 รำยงำนด้ำนงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 รายรับทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  51,925,082.62  บาท แยกเป็น 
 

ล ำดับที่ ประเภทรำยได้ 
ประมำณกำร 

(บำท) 
รับจริงตั้งแต่ต้นปี 

(บำท) 

 หมวดภำษีอำกร   
1 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,320,000.00 113,890.87 
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,000.00 13,124.00 
3 ภาษีบ ารุงท้องถิ่น   2,000.00 1,062.20 
4 ภาษีป้าย 135,000.00 145,884.00 

รวม 1,459,000.00 273,961.07 
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา - 3,278.60 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 20,000.00 3,431.40 
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 740,000.00 737,950.00 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร 
1,000.00 - 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,500.00 1,460.00 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 3,200.00 4,960.00 
 ค่าปรับผิดสัญญา 300,000.00 235,318.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
160,000.00 166,340.00 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนทีเ่กิน 200 ตารางเมตร 

35,000.00 17,420.00 

 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,800.00 4,000.00 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 660.00 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  1,000.00 - 

รวม 1,267,500.00 1,174,818.00 
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน   
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 300,000.00 287,059.23 

รวม 300,000.00 287,059.23 
 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์   
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 950,000.00 1,208,190.00 
 รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 5,000.00 3,600.00 

รวม 955,000.00 1,211,790.00 
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ล ำดับที่ ประเภทรำยได้ 
ประมำณกำร 

(บำท) 
รับจริงตั้งแต่ต้นปี 

(บำท) 
 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด   
 ค่าขายแบบแปลน 30,000.00 45,000.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ด 10,000.00 36,005.00 
 รวม 40,000.00 81,005.00 

 หมวดรำยได้จำกทุน   
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,000.00 142,000.00 
 รวม 5,000.00 142,000.00 

 หมวดรำยได้ที่รัฐจัดสรร   
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - 884,833.88 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,000,000.00 8,993,215.00 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 8,000,000.00 6,809,773.98 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 500,000.00 393,974.86 
 ภาษีสรรพสามิต 7,500,000.00 7,356,429.11 
 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2,000.00 - 
 ค่าภาคหลวงแร่ 60,000.00 60,049.33 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,000.00 94,306.16 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
7,400,000.00 7,102,763.00 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 1,500.00 510.00 
 ภาษีจัดสรรอื่นๆ 800,000.00 - 

รวม 33,333,500.00 31,695,855.32 
 รำยได้ที่รัฐอุดหนุนอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
14,640,000.00 17,058,594.00 

รวม 14,640,000.00 17,058,594.00 
รวมรำยรับตำมงบประมำณทั้งสิ้น 52,000,000.00 51,925,082.62 
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 รำยจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน  39,968,071.08  บำท (ข้อมูล ณ เดือน กันยำยน 2563) แยกเป็น 
 

 
ล ำดับที่ หมวด ประมำณกำร (บำท) 

รำยจ่ำยจริง 
ตั้งแต่ต้นปี (บำท) 

1 งบกลาง 14,771,871.80 13,139,605.80 
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,602,360.00 1,602,360.00 
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,673,166.00 13,067,376.00 
4 ค่าตอบแทน 2,143,500.00 673,906.00 
5 ค่าใช้สอย 7,194,625.53 3,896,287.96 
6 ค่าวัสดุ 3,325,050.00 2,487,876.15 
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,318,425.00 1,179,182.50 
8 ค่าครุภัณฑ์ 3,611,800.00 897,295.00 
9 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,086,500.00 1,780,800.00 

10 รายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 
11 เงินอุดหนุน 1,252,701.67 1,223,381.67 

    
รวมทั้งสิ้น 52,000,000.00 39,968,071.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   หน้า 23 
  

 
3.4 กำรติดตำมและประเมินผลโดยกำรส ำรวจ (กำรประเมินควำมพึงพอใจ)   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยการส ารวจแจก
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ และในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  โดยการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน หมู่ที่ 1 - 4 ต าบล
มหาสวัสดิ์  จ านวน 100 ชุด เก็บรวบรวมคืนได้ จ านวน 92 ชุด  ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) น าเสนอ
เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การคิดค่าร้อยละในแต่ละด้าน ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ซึ่งแปลผล ดังนี้ 

  ค่าระดับคะแนน  1  =  พึงพอใจน้อยที่สุด 
  ค่าระดับคะแนน  2  =  พึงพอใจน้อย  
  ค่าระดับคะแนน  3  =  พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าระดับคะแนน  4  =  พึงพอใจมาก 
  ค่าระดับคะแนน  5  =  พึงพอใจมากที่สุด 
 การค านวณหาค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน ได้น าค่าระดับคะแนน 

4 = พึงพอใจมาก และระดับคะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด มาใช้ในการค านวณดังนี้ 
 
  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมในแต่ละด้ำน = 
     ผลรวมของร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรระดับมำกและมำกที่สุด 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย 
( X )  5 ระดับ ดังนี้    

   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
   ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  

   
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   หน้า 24 
  

 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม แบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 ตอน คือ   
 

ตอนที่ 1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิ เคราะห์โดยแจกแจงความถี่ และคิดค่า

ร้อยละ น าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้   
 

ตำรำงที่ 1.1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 

 
 
 

รำยกำร ควำมถี่ ร้อยละ 
1. เพศ   
     -ชาย 44 47.80 
     -หญิง 48 52.20 

รวม 92 100.00 
2. อายุ   
     -ต่ ากว่า 20 ปี 3 3.30 
     -21-30 ปี 19 20.70 
     -31-40 ปี 13 14.10 
     -41-50 ปี 22 23.90 
     -51-60 ปี 24 26.10 
     -มากกว่าเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 11 12.00 

รวม 92 100.00 
3. สถานภาพ   
     -โสด 35 38.00 
     -สมรส 46 50.00 
     -หย่าร้าง/หม้าย 11 12.00 

รวม 92 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
     -ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 26 28.30 
     -มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 20 21.70 
     -มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 26 28.30 
     -ปริญญาตรี 20 21.70 
     -ปริญญาโท 0 0 

รวม 92 100.00 
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 จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 92 คน เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.80 และเพศหญิง จ านวน 48  คิดเป็นร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่มีอายุ 51 -60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.10         
มีสถานภาพสมรส  จ านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30  และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.30 เท่ากัน  การประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 และรายได้ต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30        
 

 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยคิดค่าร้อยละ และหาผลรวม
ร้อยละความพึงพอใจระดับมากและมากท่ีสุด ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
 
 

   
   

รำยกำร ควำมถี่ ร้อยละ 
5. อาชีพ   
     -รับราชการ 3 3.30 
     -พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5.40 
     -พนักงานบริษัทเอกชน 15 16.30 
     -ค้าขาย 20 21.70 
     -เกษตรกร 37 40.20 
     -อ่ืนๆ 12 13.00 

รวม 92 100.00 
6. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน   
     -ต่ ากว่า 10,000 บาท 24 26.10 
     -10,001-20,000 บาท 40 43.50 
     -20,001-30,000 บาท 27 29.30 
     -30,001-40,000 บาท 0 0 
     -มากกว่า 40,000 บาท 1 1.10 

รวม 92 100.00 
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ตอนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมหำสวัสดิ์ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

  

ตารางที่ 2.1  แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

(n = 92) 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

1.การก่อสร้างและปรับปรุงถนนใน
การสัญจร 6.50 2.20 18.50 65.20 7.60 72.80 
2 .ก ารซ่ อ ม แ ซ ม ป รั บ ป รุ ง ไฟ ฟ้ า
สาธารณะ 2.20 5.40 21.70 70.70 0 70.70 
3 .ก ารซ่ อ ม แซม ป รั บ ป รุ งร ะบ บ
น้ าประปา 4.30 2.20 19.60 71.70 2.20 73.90 
4.การซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า 3.30 6.50 17.40 72.80 0 72.80 
5.การปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนและ
ริมคลองสาธารณะ 2.20 16.30 12.00 65.20 4.30 69.50 

รวม 3.70 6.52 17.84 69.12 2.82 71.94 
 

 จากตารางที่ 2.1 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 71.94  ข้อที่ระบุว่า การซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าประปา มีผลรวมระดับมากและมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.80     
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายข้อ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

(n = 92) 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในการสัญจร 3.65 .907 มาก 
2.การซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 3.61 .695 มาก 
3.การซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าประปา 3.65 .762 มาก 
4.การซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า 3.60 .757 มาก 
5.การปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนและริมคลองสาธารณะ 3.53 .895 มาก 

รวม 3.61 .803 มำก 
 
  จากตารางที่ 2.2 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจการ
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในการสัญจร และการซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าประปา เท่ากัน ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
( X ) เท่ากับ 3.65   
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ตารางที่ 2.3  แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

      (n = 92) 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 1.10 7.60 18.50 59.80 13.00 72.80 
2.การดูแลรักษาความสะอาดถนน
และล าคลอง 2.20 8.70 22.80 63.00 3.30 66.30 
3.การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4.30 8.70 22.80 48.90 15.20 64.10 
4.การปรับปรุง บ ารุงรักษาแม่น้ าล า
คลอง แหล่งน้ าต่างๆ 4.30 7.60 25.00 57.60 5.40 63.00 

รวม 2.98 8.15 22.28 57.33 9.23 66.56 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 2.3 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 66.56 ข้อที่ระบุว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลรวมระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 72.80 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายข้อ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.4 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  (n = 92) 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.76 .817 มาก 
2.การดูแลรักษาความสะอาดถนนและล าคลอง 3.57 .789 มาก 
3.การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

3.62 .993 มาก 

4.การปรับปรุง บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ า
ต่างๆ 

3.52 .883 มาก 

    
รวม 3.62 .871 มำก 

 
 

 จากตารางที่ 2.4 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึง
พอใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.76  
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ตารางที่ 2.5  แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม 
 

(n = 92) 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนสังคม 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

1.การดูแลผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 3.30 2.20 18.50 47.80 28.30 76.10 
2.การด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 5.40 10.90 26.10 52.20 5.40 57.60 
3.การป้องกันและระงับอัคคีภัย 3.30 4.30 31.50 54.30 6.50 60.80 
4.การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน 3.30 7.60 37.00 52.20 0 52.20 
5.การส่งเสริมด้านการกีฬาและการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3.30 12.00 40.20 42.40 2.20 44.60 
6.การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่
ชุมชน 2.20 8.70 42.40 45.70 1.10 46.80 
7.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน 4.30 4.30 41.30 48.90 1.10 50.00 
8.การให้บริการด้านการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.30 8.70 29.30 54.30 3.30 57.60 
9.การควบคุมดูแลร้านอาหารให้ความ
สะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 3.30 14.10 35.90 46.70 0 46.70 
10.การให้บริการถังรองรับขยะมูล
ฝอย 2.20 6.50 23.90 66.30 1.10 67.40 

รวม 3.49 7.93 32.61 51.08 4.90 55.98 
 
 

 จากตารางที่ 2.5 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 55.98 ข้อที่ระบุว่า การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีผลรวมระดับมากและมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 76.10 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายข้อ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่  2.6 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

 
          (n = 92) 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3.96 .925 มาก 
2.การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.41 .951 ปานกลาง 
3.การป้องกันและระงับอัคคีภัย 3.57 .816 มาก 
4.การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 3.38 .768 ปานกลาง 
5.การส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

3.28 .830 ปานกลาง 

6.การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 3.35 .748 ปานกลาง 
7.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 3.38 .782 ปานกลาง 
8.การให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

3.43 .868 ปานกลาง 

9.การควบคุมดูแลร้านอาหารให้ความสะอาดปลอดภัย
จากสารปนเปื้อน 

3.26 .824 ปานกลาง 

10.การให้บริการถังรองรับขยะมูลฝอย 3.58 .730 มาก 
รวม 3.46 .824 ปำนกลำง 

 
 
 

จากตารางที่ 2.6 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.46  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.96 
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ตารางที่ 2.7  แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(n = 92) 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  

และวัฒนธรรม 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

1.การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
แก่เด็ก 5.40 2.20 41.30 48.90 2.20 51.10 
2.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 4.30 1.10 43.50 37.00 14.10 51.10 
3.การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีส่วน
ร่วมและเรียนรู้นอกสถานที่ 2.20 5.40 55.40 34.80 2.20 37.00 

รวม 3.97 2.90 46.73 40.23 6.17 46.40 
  

 จากตารางที่ 2.7 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.40 ข้อที่ระบุว่า การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์แก่เด็ก และการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ มีผลรวมระดับมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.10 เทา่กัน 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายข้อ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.8  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

          (n = 92) 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์แก่เด็ก 3.40 .813 ปานกลาง 
2.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3.55 .906 มาก 
3.การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมและเรียนรู้นอก
สถานที่ 

3.29 .704 ปานกลาง 

    
รวม 3.41 .808 ปำนกลำง 

 
จากตารางที่ 2.8 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.41  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.55 
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ตารางที่ 2.9  แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

(n = 92) 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

1.การฝึกอบรมจัดท าบัญชีให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป  5.40 3.30 48.90 41.30 1.10 42.40 
2.การส่งเสริมและสนับสนุน การ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน
ที่ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้
ที่ต้องการอาชีพเสริม  3.30 8.70 44.60 41.30 2.20 43.50 
3.การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตร 5.40 10.90 34.80 44.60 4.30 48.90 

รวม 4.70 7.63 42.77 42.40 2.53 44.93 
 

 จากตารางที่ 2.9 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 44.93 ข้อที่ระบุว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร มีผลรวมระดับมากและมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.90 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายข้อ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.10 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   

 

              (n = 92) 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ด้ำนเศรษฐกิจ X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.การฝึกอบรมจัดท าบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
และประชาชนทั่วไป  

3.29 .792 ปานกลาง 

2.การส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชนที่ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่
ต้องการอาชีพเสริม  

3.30 .795 ปานกลาง 

3.การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร 3.32 .925 ปานกลาง 
    

รวม 3.30 .837 ปำนกลำง 
 

จากตารางที่ 2.10 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.30 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตทางการเกษตร ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.32 
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ตารางที่  2.11  แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

(n = 92) 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

1.การอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 4.30 4.30 38.00 48.90 4.30 53.20 
2 .การส่ ง เสริมและพัฒ นาระบบ
บริห ารงาน เพ่ื อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 3.30 8.70 32.60 54.30 1.10 55.40 
3.การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานส าหรับผู้น าชุมชนเพ่ือน ามา
ประยุกต์ในการพัฒนาท้องถิ่น 2.20 7.60 42.40 45.70 2.20 47.50 
4.การให้ความรู้และส่งเสริมบทบาท
หน้าที่ของผู้น าชุมชน 4.30 12.00 39.10 43.50 1.10 44.60 
5.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน อบต. 1.10 12.00 40.20 46.70 0 46.70 
6.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  5.40 9.80 34.80 45.70 4.30 50.00 

รวม 3.43 9.07 37.85 47.47 2.17 49.64 
 

 จากตารางที่ 2.11 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 49.64 ข้อที่ระบุว่า การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มีผลรวมระดับมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.40 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมและรายข้อ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.12 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

           (n = 92) 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.การอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน 3.45 .830 ปานกลาง 
2.การส่ งเสริมและพัฒ นาระบบบริหารงาน เพ่ื อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.41 .800 ปานกลาง 

3.การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส าหรับผู้น า
ชุมชนเพ่ือน ามาประยุกต์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.38 .754 ปานกลาง 

4.การให้ความรู้และส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของผู้น า
ชุมชน 

3.25 .847 ปานกลาง 

5.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
อบต. 

3.33 .728 ปานกลาง 

6.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 3.34 .917 ปานกลาง 
    

รวม 3.36 .813 ปำนกลำง 
 
จากตารางที่ 2.12 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการที่ดี ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.45 
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ตารางที่ 2.13  แสดงค่าร้อยละ (Percentage)   ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานภาพรวม
ของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

 
    (n = 92) 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สุด 

1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการสาธารณะ 3.70 6.52 17.84 69.12 2.82 71.94 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 2.98 8.15 22.28 57.33 9.23 66.56 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 3.49 7.93 32.61 51.08 4.90 55.98 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 3.97 2.90 46.73 40.23 6.17 46.40 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 4.70 7.63 42.77 42.40 2.53 44.93 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 3.43 9.07 37.85 47.47 2.17 49.64 

รวม   3.71 7.03 33.35 51.27 4.64 55.91 
  

 จากตารางที่ 2.13 พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 55.91 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ มีผลรวมระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.94 
 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวมของยุทธศาสตร์และรายยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.14 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
           (n = 92) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการสาธารณะ 3.61 .803 มาก 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 3.62 .871 มาก 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 3.46 .824 ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.41 .808 ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 3.30 .837 ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 3.36 .813 ปานกลาง 

รวม 3.46 .826 ปำนกลำง 
 

จากตารางที่ 2.14 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.62 
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ตอนที่ 3   ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม  ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม   

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ใน
ภาพรวม 
 

ตำรำงที่ 3.1 แสดงค่าร้อยละ (Percentage)   ของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม  
 

(n = 92) 

ควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 

ระดับควำมพึงพอใจ ผลรวมร้อย
ละควำมพึง
พอใจระดับ
มำกและ
มำกที่สดุ 

1 2 3 4 5 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.30 5.40 44.60 43.50 3.30 46.80 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.30 4.30 46.70 44.60 0 44.60 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม 5.40 7.60 46.70 38.00 2.20 40.20 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.30 10.90 44.60 40.20 0 40.20 
5 .มี การเปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 4.30 9.80 48.90 37.00 0 37.00 
6 .การด า เนิ น งานของโครงการ/
กิจกรรม เป็ น ไป ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 4.30 12.00 41.30 42.40 0 42.40 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 3.30 8.70 27.20 59.80 1.10 60.90 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ รั บ จ ากการด า เนิ น โค รงก าร /
กิจกรรม 3.30 4.30 37.00 45.70 9.80 55.50 

รวม 4.06 7.88 42.13 43.90 2.05 45.95 
  
 จากตารางที่ 3.1  พบว่า ในภาพรวม ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระดับมากและมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 45.95  และประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีผลรวมระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.90 
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ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ซึ่งสามารถน าเสนอเป็นตารางต่อไปนี้ 
   

ตำรำงที่ 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม  

 

  (n = 92) 
 

ควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 

X  S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3.38 .782 ปานกลาง 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

3.32 .755 ปานกลาง 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ/กิจกรรม 

3.24 .843 ปานกลาง 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3.21 .806 ปานกลาง 

5 .มี การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3.18 .783 ปานกลาง 

6.การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.22 .823 ปานกลาง 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

3.47 .805 ปานกลาง 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.54 .857 มาก 

รวม 3.32 .807 ปำนกลำง 
 

จากตารางที่ 3.2  พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม   
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.54 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถำม  
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ส าหรับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

  

1. ซ่อมแซมถนนเลียบคลองก านันขาว และซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ิมจ านวนหอกระจายข่าวให้ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ต าบลมหาสวัสดิ์ 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

------------------------------------------ 
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1. ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 60 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.29   

 
2. โครงการที่ไมไ่ดด้ าเนินการ/ยกเลิก เกิดจากสาเหตุ ดังนี้  

 

2.1 โครงกำร  ก่อสร้างทางจักรยาน โดยใช้ Para Asphaltic Concrete ริมถนนสุขสมัย หมู่ที่ 2 ต าบลมหาสวัสดิ์ 
จ านวนเงิน 2,719,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ก่อสร้าง                                                               . 
แนวทำงกำรแก้ไข               โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                             .                             
.                                                                   
2.2 โครงกำร  วางท่อระบายน้ าลอดถนน บริเวณหน้าบ้านนายแผ้ว บ าเพ็ญ หมู่ที่ 1 ต าบลมหาสวัสดิ์  จ านวนเงิน  
38,900   บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ก่อสร้าง                                                               .                                                                
แนวทำงกำรแก้ไข    โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                        .      
 
2.3 โครงกำร ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบลมหาสวัสดิ์ จ านวนเงิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                         . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอ่ืนที่จ าเป็น                                      .     
                                                   
2.4 โครงกำร  จัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค    เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                   . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอ่ืนที่จ าเป็น                                      .     
                                              
2.5 โครงกำร  ฝึกซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา จ านวนเงิน  30,000  
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว      .       . 
แนวทำงกำรแก้ไข     โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอ่ืนที่จ าเป็น                                      .                                       
.     
 
                    
                        
2.6 โครงกำร  ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จ านวนเงิน  20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                  . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                    . 
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2.7 โครงกำร  ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า จ านวนเงิน  5,600   บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว            . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                    .             
                                                                   
2.8 โครงกำร  เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนต าบลมหาสวัสดิ์   จ านวนเงิน  
50,000   บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว               . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                    .    
                                                                       
2.9 โครงกำร  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลมหาสวัสดิ์  จ านวนเงิน  50,000   บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว             . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                    .    
                                                               
2.10 โครงกำร  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวนเงิน  50,000   บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)          .  
ปัญหำ/อุปสรรค ไม่สามารถสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมทบ.        
แนวทำงกำรแก้ไข  กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องบริหารจัดการกลุ่มให้เข้าหลักเกณฑ์การสมทบของรัฐบาล    .       
                                                                  
2.11 โครงกำร  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  จ านวนเงิน  5,000   บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)    .  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว       . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                     .    
 
2.12 โครงกำร  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา  จ านวนเงิน  5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน)      .  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                   . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                     .    
  
2.13 โครงกำร  สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถานศึกษา จ านวนเงิน  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19   จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                   . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                          .    
 
2.14 โครงกำร  ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวนเงิน 350,000   บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  
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ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณ
ดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                                        . 
แนวทำงกำรแก้ไข    บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ด าเนินการต่อเม่ือมีงบประมาณเพียงพอ       ...            
 
2.15 โครงกำร  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท
ถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                        . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                          . 
    
2.16 โครงกำร  ส่งเสริมประชาธิปไตย  จ านวนเงิน 30,000 บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน)                      .  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                   . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                     . 
 
2.17 โครงกำร  อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเงิน 200,000 บาท   (สอง
แสนบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                    . 
แนวทำงกำรแก้ไข      โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                       . 
 
2.18 โครงกำร  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ.ท้องถิ่น จ านวนเงิน 30,000 บาท   (สาม
หมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                       . 
แนวทำงกำรแก้ไข       โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                         .            
2.19 โครงกำร  จัดงานพิธีวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จ านวนเงิน 5,000 บาท   
(ห้าพันบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     อ าเภอพุทธมณฑลไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                          . 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ                                      -                                                            . 
 
2.20 โครงกำร  จัดงานพิธีวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง จ านวนเงิน   
5,000 บาท   (ห้าพันบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     อ าเภอพุทธมณฑลไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                          . 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ                                      -                                                            . 
 
2.21 โครงกำร  ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน  
30,000 บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน)  
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ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว                        . 
แนวทำงกำรแก้ไข     โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินโครงการอื่นที่จ าเป็น                                             .            
 
2.22 โครงกำร  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวนเงิน 30,000 
บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค     เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการจัดท าประชาคม
ท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่
ปลอดภัย                                                                                                                      . 
แนวทำงกำรแก้ไข     ด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง                                             .            
 
2.23 โครงกำร  จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวนเงิน 23,300 บาท   (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  
ปัญหำ/อุปสรรค   เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณ
ดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                      . 
แนวทำงกำรแก้ไข    บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ด าเนินการต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ.            
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