รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คํานํา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ได
จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งผูบริหารทองถิ่นตองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมรายงานผลและเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้
วาผลจากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
หรือไม อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ไดใหความ
รวมมือในการดําเนินการครั้งนี้ ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทําใหรายงานผลเลมนี้
สําเร็จตามวัตถุประสงค

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา

- ความเปนมาและความสําคัญ
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล
- แหลงที่มาของขอมูล
- นิยามศัพทเฉพาะ

บทที่ 2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

- วิสัยทัศนและพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
- ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
- นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร
- แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล

บทที่ 3 วิธีดําเนินการติดตามและประเมินผล

- แหลงที่มาของขอมูล
- เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
- สถิติที่ใชในการประเมินโครงการ
- วิธีการเก็บขอมูล
- ระยะเวลาเก็บขอมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล

- สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
- การวิเคราะหขอมูล
- สรุปผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชน

ภาคผนวก
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2
2
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1๔
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15
36

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
องคการบริหารสวนตําบลเปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่งในระบบการปกครองของไทย
ซึ่งหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลใหอํานาจหรือการกระจายอํานาจไปใหหนวยปกครองทองถิ่นเพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นและชุมชน โดยมีองคกรผูรับผิดชอบมีอิสระในการใช
ดุลยพินิจ มีเจาหนาที่ และงบประมาณในการดําเนินงานแยกออกจากราชการสวนภูมิภาค แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็มิไดมีอธิปไตยในตัวเอง ยังตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางตามวิธีที่เหมาะสม
จากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหาร
จัดการทองถิ่นของตนเอง แมวาจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขแกทองถิ่นของตน “แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล” อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายที่วางไว ฉะนั้น จึงกลาวไดวา “ การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ ( System
attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา”
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบ
ติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลเปนการปกครองสวนทองถิ่น จึงมีอํานาจหนาที่
2 ลักษณะ คือ
อํานาจหนาที่บทบาท ตามที่กฎหมายบัญญัติในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคแกปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ระบุที่มาของอํานาจหนาที่บทบาทขององคการบริหาร
สวนตําบล และกฎหมายอื่นๆ กําหนดไวเปนหนาที่ที่ตองกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ที่ตองกระทําขององคการบริหารสวนตําบล ทางองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์จึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการบริหารงาน คือ “สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี วิธีแกปญหาฉับไว ใส
ใจการอนุรักษ” จากวิสัยทัศนไดกําหนดแผนยุทธศาสตรที่ตองดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
พื้นที่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว 6 ยุทธศาสตร คือ (1) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
จํานวน 15 โครงการ (2) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว จํานวน 6 โครงการ (3)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน สังคม จํานวน 2๕ โครงการ (4) ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จํานวน 11 โครงการ (5) ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน เศรษฐกิจ จํานวน 3 โครงการ และ (6)
ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 33 โครงการ จากการจัดทําโครงการขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีความจําเปนตองรับทราบผลที่ไดจากการลงทุนทั้งในดานความคุมคา และความ
พึงพอใจของประชาชน

2
อนึ่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ถึงขอ 30 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่ตั้งขึ้นโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล และไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชปรับปรุงแกไขในการพัฒนา และ
เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน
ครั้งนี้ เพื่อตองการทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และใน
ภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการติดตามและประเมินผล นําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เปนแนวทางในการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทําโครงการขององคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มากขึ้น
ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อให
ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ประชากร
ลักษณะของประชากรที่ใชในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยูในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมูที่ ๑ – ๔
2. กลุมตัวอยาง
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ของประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ - ๔ จํานวน 100 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการ แจก
แบบสอบถามโดยไมไดจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร
0

แหลงที่มาของขอมูล
1. ขอมูลทุติยภูมิ
ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ เชน หนังสือการประเมินโครงการ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหครอบคลุมทั้งการประเมินผลโครงการและ
บทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
2. ขอมูลปฐมภูมิ
ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบประเมิน ประมาณคา
3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจปานกลาง
พอใจนอย สอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน

3
นิยามศัพทเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น ในเขตทองที่ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการ หมายถึง โครงการขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ที่ได ดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแตละยุทธศาสตร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หมายถึง คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยคําสั่งของนายก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนด
*******************************

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ไดศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
ประกอบการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพ วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจอนุรักษ”
พันธกิจการพัฒนา
เพื่อใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในอนาคตดําเนินไปภายใตวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองกําหนดพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบล ที่
จะตองดําเนินการโดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน สําหรับพันธกิจที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีดังนี้
๑. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
๒. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
๓. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สรางความมั่นคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและสาธารณสุข
๔. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตาง ๆ
๕. พัฒนาสงเสริมอาชีพ การฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี
๖. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตางๆ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง แหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
แนวทางที่ 1 กอสรางสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ ๒ สงเสริมสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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แนวทางที่ ๔ สงเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
แนวทางที่ ๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ ๖ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษา และสงเสริมระบบการศึกษา
แนวทางที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 พัฒนาสงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
แนวทางที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการทีดีในองคกรและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ
ภารกิจ
-กอสรางสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์บริเวณสถานีรถไฟ หมูที่ ๑
-ปรับปรุงถนนภายในตําบลใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเทา และทอระบายน้ําใหอยูในสภาพใชการไดดี
-ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา และระบบการจราจร ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร
ภารกิจ
-กอสรางประตูระบายน้ําคลองโรงเจบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย หมูบานพฤกษา ๔ เพื่อปองกันน้ําทวม
-ขุดลอกคูคลอง และลอกทอระบายน้ํา เพื่อเรงการระบายน้ํา
-จัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
-กอสรางเขื่อนกันดินตามริมคลองสาธารณะ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน
-กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามลําคลองสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ํา
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจ
-ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
-สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ภารกิจ
-สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสินคา OTOP ตําบลมหาสวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ภารกิจ
-สงเสริมสนับสนุนการจัดสรางสถานที่ออกกําลังกายและจัดซื้ออุปกรณการกีฬาใหกับทุกหมูบานและชุมชน
-สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อเยาวชนหางไกลยาเสพติด
-สนับสนุนและอนุรักษกีฬาพื้นบาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
ภารกิจ
-สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ในพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา
-พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงสาธารณสุขมูลฐาน
-สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปองและแกไขปญหายาเสพติด
ภารกิจ
-สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด
-ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
-ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ภารกิจ
-จัดสรางศาลาอเนกประสงค/จัดตั้งศูนยผูสูงอายุตําบลมหาสวัสดิ์ และจัดตั้งศูนยบริการอื่นๆ เพื่อ
บริการประชาชน
-สงเสริมสถาบันครอบครัว
-ใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหและเบี้ยยังชีพอยางยุติธรรม และเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
-สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึง สามารถ
ชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น
-สงเสริมกิจกรรมตางๆ แก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ภารกิจ
-สงเสริม สนับสนุนการปองกันและอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุทางทองถนน ในชวงเทศกาลตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย
ภารกิจ
-จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา
ภารกิจ
-สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน
-สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ภารกิจ
-สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีวันสงกรานต
-สรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย
-สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
ภารกิจ
-จัดตั้งตลาด เพื่อจําหนายสินคาทางการเกษตร
-สงเสริมอาชีพนวดแผนไทย
-สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย
-อบรมศึกษาดูงานใหความรูและฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี
กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ภารกิจ
-จัดหาพันธุพืช และพันธุสัตวใหเกษตรกร
-สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร
-จัดหายาปองกันและกําจัดโรคระบาดใหเกษตรกร
-สงเสริม สนับสนุน การผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยการจัดทําปุยชีวภาพ
-สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ภารกิจ
๑.๑ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
๑.๓ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการกําหนด
แนวทาง และรวมกันพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของประชาชน
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๑.๔ พัฒนาประสิทธิภาพในดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงาน ใหมี
ความทันสมัย และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว
๑.๕ พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหมีความรู ความสามารถ และมี
จิตสํานึกในการใหบริการประชาชน
๑.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ใหเจริญกาวหนา
๑.๗ เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อให
การบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
ความหมายของการประเมินผล
การประเมินผล (
Evaluation) เปนเรื่องของการตรวจสอบและตัดสินคุณคา คุณภาพความสําคัญอยาง
มีนัย ปริมาณ ระดับหรือเงื่อนไขของบางอยาง การประเมินผลนี้จะเปนกระบวนการที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ
ของสิ่งที่ตองการจะประเมินกับสิ่งอื่นที่เหมือนกันดวยการประมาณคา ( Rating) การปรับปรุง ( Improving)
การใหราคา ( Pricing) การแกไขใหถูกตอง ( Correcting) หรืออาจเกี่ยวของกันการเปลี่ยนแปลง ( Changing)
ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินผล (Evaluation) ไวดังนี้
Alkin (1969) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการของการกําหนดขอบเขตของการ
ตัดสินใจ การเลือกขอมูลที่เหมาะสม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการเขียน
รายงานการสรุปขอมูลเทานั้น เพื่อใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจไดใชเปนแนวทางในการเลือกแนวทางปฏิบัติ
ตาง ๆ
Fink and Kosecoff (1997) ใหความหมาย การประเมินผล วาเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินคุณคาของโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมาย
กิจกรรม ผลผลิต ผลกระทบ และคาใชจายของโครงการ
Scriven (1967) ใหความหมายการประเมินผลวาเปนกิจกรรมของการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของ
การปฏิบัติโครงการ แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินผลกอน (
Formative Evaluation) เปนการประเมินผลในขณะที่กําลังดําเนินการอยู
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสิ่งที่ทําเปนปจจุบันใหดีขึ้น
2. การประเมินผลหลังหรือสรุป
(Summative Evaluation) เปนการประเมินผลสรุปรวบยอดหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ เพื่อสรุปหาจุดบกพรอง เพื่อนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจในการทําโครงการในปตอไป
ในอีกความหมายของการประเมินผล คือ การหาขอมูลที่เชื่อถือไดเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งจะตองประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งที่จะประเมินผล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน “เครื่องมือ
ตรวจสอบคุณคาทรัพยากรบุคคล”
ความจําเปนในการประเมินผล
การประเมินผลนับวามีความจําเปนอยางมากในโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาลหรือ
เอกชน เพราะจะใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน วาจะประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
หรือลมเหลวมากนอยเพียงใด คุมคากับการลงทุนหรือไม หรือสมควรที่จะใหการสนับสนุนตอไปอีกหรือไม
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นอกเหนือจากความจําเปนในการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลว การเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ก็มีอิทธิพลที่ทําใหจะตองมีการประเมินผล
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2526) ไดกลาววา ความจําเปนตองมีการประเมินผล อาจกลาวโดยสรุป
ดังนี้คือ
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานปญหาของสังคม ปจจุบันนี้ไดกอเกิดปญหาของสังคมที่ไดสงผลกระทบ
ตอสภาพความเปนอยูของประชาชนจํานวนมาก และเปนที่ยอมรับวาชุมชนจะตองทําหนาที่รับผิดชอบในการ
แกปญหา มากกวาการพิจารณาใหเปนภาระหนาที่ของแตละบุคคลในชุมชนนั้น ดังจะเห็นไดวาจะมีโครงการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมและปองกันทางสังคมเกิดขึ้นอยางมากมาย และเปน.โครงการที่เกิดจากการ
ทํางานรวมมือกันระหวางฝายตางๆ โครงการเหลานี้ มีความจําเปนที่จะตองมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
การดําเนินงานและตรวจสอบผลของโครงการ
2. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสรางและหนาที่ของหนวยงานบริการประชาชน นอกจากจุดมุงหมาย
ของโครงการบริการประชาชนจะเปลี่ยนแปลงแลว ยังมีผลทําใหโครงสรางและการบริหารงานขององคกรที่ทํา
หนาที่ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยการดําเนินงานมีแนวโนมที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมและเพิ่มความ
รับผิดชอบรวมกันมากยิ่งขึ้น จากการขยายขอบเขตของการทํางาน และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
หนวยงาน จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องการบริหารงาน ซึ่งมีผลทําใหตองมีการใชการประเมินผลเขามาใชเพื่อการ
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุง และการหารูปแบบของการจัดองคกรและการทํางานใหดียิ่งขึ้นไป
3. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความตองการและความคาดหวังของประชาชน เมื่อสภาพของปญหาสังคม
และการจัดองคการเพื่อการบริการสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนดวย ประชาชนตองการที่จะรับรูผลที่เกิดจากโครงการและมีความตั้งใจในการที่จะเขา
รวมในโครงการ ดังนั้น การประเมินผลจะชวยสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนที่เขามารวมในโครงการ
4. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิทยาการและเทคโนโลยี ปจจุบันนี้วิทยาการตาง ๆ ไดเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว มีการทดลองศึกษาคนควาดานวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ดวยเหตุดังกลาวในการ
ดําเนินงานทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาหรืออนามัย ก็จะมีโครงการใหมๆ ที่ใชวิทยาการและเทคโนโลยีใหม
เกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อมีการทดลองสิ่งใหม ๆ เราจึงจําเปนจะตองมีการประเมินผลที่เกิดจากการจัดทํา
โครงการวา ผลที่จะเกิดขึ้นเปนอยางไร
ประโยชนของการประเมินผล
สําหรับประโยชนของการประเมินผล จะขอกลาวในสวนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเกี่ยวของกับ 2 ฝาย
ดวยกัน ถาพูดถึงสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา
1. ชวยใหผูบริหารมองเห็นภาพรวม (
Holistic) ขององคกรไดชัดเจนยิ่งขึ้น วามีจุดบกพรองที่ใดและ
จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานตาง ๆ ใหดีขึ้นอยางไร
2. ทราบผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางแมนยํา สามารถนําไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบไดอยางยุติธรรม
3. ทราบขอบกพรองของผูใตบังคับบัญชา อันเปนแนวทางสําคัญในการฝกอบรมพัฒนาและให
คําแนะนําแกไขปรับปรุงแกผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม
4. ทราบวาผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือไม ปฏิบัติได
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
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5. ทราบถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ความคิดของผูใตบังคับบัญชา สามารถบรรจุบุคคลให
เหมาะสมกับตําแหนง
ผูใตบังคับบัญชา
1. ชวยใหทราบวาตองปฏิบัติงานไดดีหรือไม สามารถแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานไดดีขึ้นกวาเดิมได
อยางไร
2. ชวยใหเกิดความมั่นใจวางานที่ปฏิบัติ จะไดรับการประเมินผลหรือวัดผลอยางยุติธรรมมีหลักเกณฑ
เปนมาตรฐานเดียวกันขององคกร
3. ชวยใหเกิดขวัญ กําลังใจ ที่ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ และพรอมจะชวยเหลือสนับสนุนใหเขาได
ปรับปรุงการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
การประเมินผลกับการวิจัย
มีผูใหความหมายเกี่ยวกับการวิจัย (
Research) ไวหลายแนวความคิด ดังนี้
การวิจัย หมายถึง การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถี่ถวนตามหลักวิชา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน, 2525 : 742)
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524) ไดใหความหมายของการวิจัยวา คือ กระบวนการคนควาหาความจริง
ภายในขอบเขตที่กําหนดไวอยางมีระบบ ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนในการอรรถาธิบาย
หรือทํานาย
อนันต ศรีโสภา (2520 : 16) ไดกลาววา การวิจัย คือ ขบวนการเสาะแสวงหาความรูจากปญหา
อยางชัดเจน อยางมีระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งสอบคลอง
กับจุดมุงหมายในเรื่องนั้น ๆ เพื่อนําไปใชพยากรณหรือสังเกตการณเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมสิ่งหนึ่งใหคงที่
สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการประเมินผลกับการวิจัยนั้น มีผูใหความแตกตางไว
ดังนี้ คือ Bhola (1979) ไดใหความเห็นวา
1. การประเมินผลไดเนนในเรื่องของการนําไปใชปฏิบัติ ในขณะที่การวิจัยมีจุดมุงหมายในเรื่องของ
การคนควาทางดานวิชาการ
2. การประเมินผลเลือกปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ เพื่อใชในการแกไขปญหานั้น ๆ ในขณะที่การ
วิจัยจะอางอิงทฤษฎี เพื่อการตรวจสอบและพัฒนาทฤษฎีหรือความรูตาง ๆ เหลานั้น
3. การประเมินผลจะมีเวลาเปนเครื่องกําหนดการปฏิบัติงาน เพราะตองใชประกอบในการตัดสินใจ
การดําเนินงานโครงการ สวนการวิจัยอาจจะใชระยะเวลาที่ยาวนานกวา จึงไมคอยถูกบีบบังคับในเรื่องของ
ระยะเวลาในการวิจัย
4. การประเมินผลจะดําเนินการในสถานที่และระยะเวลาที่กําหนดที่แนนอน ในขณะที่การวิจัย
สามารถกระทําในสถานที่ทั่วไปและไมมีระยะเวลากําหนด ขึ้นอยูกับความพรอมของผูวิจัย
Anderson and Ball (1978) ใหความคิดเห็นในเรื่องความแตกตางของการวิจัย กับการ
ประเมินผลไวดังนี้
1. การวิจัยเนนเรื่องการไดมาซึ่งความรูใหม ในขณะที่การประเมินผลนั้นเนนการนําผลของขอมูลไปใช
ในการตัดสินใจ
2. การวิจัยมีรากฐานมาจากทฤษฎีและหลักการ สวนการประเมินผลเปนความตองการที่จะตอบ
คําถามในปญหาของการปฏิบัติงาน
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3. ผลของการวิจัย อาจจะนําไปใชอางไมได เพราะเปนเรื่องของทฤษฎีและหลักการตางๆ ขณะที่การ
ประเมินผลเนนเรื่องของการนําไปใชจริง
4. การวิจัยจะเนนการใหขอมูลเบื้องตนที่นําไปสูการพัฒนาในอนาคต แตการประเมินผลจะนํามาใช
กับโครงการปจจุบันและโครงการที่ดําเนินไปแลว
สรุปแลวการวิจัยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคนควาหาบทสรุปที่เปนความรูสากลเพื่อนําไปสูการ
สรางทฤษฎีและกฎตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร ไมเกี่ยวของกับการตัดสินคุณคา และการสืบคนจะใชวิธีในทาง
ประวัติศาสตรในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประเมินผลจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจแกไขปญหาใด
ปญหาหนึ่งที่กําลังเผชิญอยูหรือเปนปญหาเฉพาะ ดังนั้น กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูล และ
การตัดสินคุณคาของสิ่งที่กําลังประเมินผลอยู จึงเปนสาระสําคัญของการประเมินผล และการสืบคนจะใชวิธี
ทางปรัชญา ดังนั้น จากขอแตกตางที่ไดกลาวมาแลวขางตน เราจึงสามารถแยกการวิจัยกับการประเมินผลได
อยางเดนชัด วามีความแตกตางกันอยางไร
ความเปนมาของการประเมินผลโครงการทางดานสังคม
การประเมินผลโครงการเปนศาสตรแขนงใหมที่พัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็วในชวง 10 ป ซึ่งพัฒนาการ
ความคิดของการประเมินผลนี้ไดเจริญขึ้นพรอมๆ กับพัฒนาการของการวิจัยทางสังคม ดวยเหตุนี้การกลาวถึง
พัฒนาของการประเมินผลโครงการ จะตองกลาวควบคูไปกับความเจริญกาวหนาของการวิจัยทางสังคม อยาง
หลีกเลี่ยงไมได Rossi, Freemand and Wright (1980) ไดกลาวถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหการประเมิน
โครงการไดพัฒนาลําดับขั้นเนื่องมาจาก
1. ความรูและความเจริญกาวหนาในเรื่องของการวางแผน การควบคุมและการบริหารงานแพรหลาย
ไปสูสวนตางๆ อยางรวดเร็ว
2. บุคคลที่มีความรูทางสังคม มีความสนใจในการทํางานของรัฐบาล หรือหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่
ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาวาสามารถทํางานไดผลมากนอยแคไหน
3. บุคคลที่อยูในระดับบริหาร หรือผูที่รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผูที่มีหนาที่ในการตัดสินใจ
ตองการที่จะใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
4. นักการเมืองและผูบริหารยอมรับในเรื่องการประเมินผลมากยิ่งขึ้น
กลาวโดยสรุปแลว ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths)
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ
กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ
มากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยาย
โครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาหรือ
อุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน
ปญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับ
ใหมั่นเพื่อรอโอกาส และสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน
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โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาโดย
การติดตามและประเมินผล ซึ่งจะสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตาม
เปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
ซึ่งการประเมินผลโครงการ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการจัดทําทั้งกอนที่จะเริ่มตนทําโครงการ
กําลังดําเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการแลว เพื่อใหผูเกี่ยวของทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน และ
ระดับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการวิธีดําเนินงาน เปาหมายของโครงการ
ตลอดจนทราบถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงาน (คน เงิน เครื่องมือ และวิธีการ) ไดอยางชัดเจน ทํา
ใหสามารถนํามาใชประโยชนในดานการวางแผนกอนการดําเนินงานสามารถทําการแกไขไดหากพบ
ขอบกพรองในระหวางดําเนินงาน และสามารถทราบวาโครงการประสบความสําเร็จหรือไม เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ และยังสามารถนําเอาขอมูลทั้งหมดนํามาสรุป เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินการโครงการในครั้ง
ตอไปไดอีกดวย
*****************************

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนตอ
ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่ได
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
แหลงที่มาของขอมูล
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ เชน หนังสือการประเมินโครงการ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหครอบคลุมทั้งการประเมินผลโครงการ บทบาท และ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบประเมิน ประมาณคา 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจปานกลาง และ
พอใจนอย สอบถามกลุมตัวอยาง 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือใชในการดําเนินการครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบประเมิน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
จํานวน 6 ดาน คือ ดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครัวครัวตอเดือน
ลักษณะของขอความเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 6 ยุทธศาสตร ลักษณะของขอความเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (
Rating
Scale) 3 ระดับ จํานวนทั้งหมด 3๖ ขอ
ตอนที่ 3
1) เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม ลักษณะของขอความเปนแบบมาตร าสวนประมาณคา ( Rating Scale) 3 ระดับ
จํานวน 8 ขอ
2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบเขียนตอบปลายเปด ใหผูตอบแบบประเมินเขียนความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการ
คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีเกณฑการใหคะแนน คือ
ความพึงพอใจมาก มีคาเทากับ 3 คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง มีคาเทากับ 2 คะแนน
ความพึงพอใจนอย มีคาเทากับ 1 คะแนน
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สถิติที่ใชในการประเมินโครงการ
แบบประเมินที่กลุมตัวอยางไดตอบมาเรียบรอยแลวนําขอมูลมาประมวลผล เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ
2. ขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดย
1) หาคาสถิติรอยละ (
Percentage)
2) หาคาเฉลี่ย (Mean)
3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแตละชวง ดังนี้
คาเฉลี่ยระดับ 2.34-3.00 มีความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ยระดับ 1.67-2.33 มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ยระดับ 1.00-1.66 มีความพึงพอใจนอย
3. นําขอมูลที่เปนสถิติและวิเคราะหแลวมาเรียบเรียงและนําเสนอเปนรายงาน
วิธีการเก็บขอมูล
ผูประเมินและติดตามผลไดเก็บขอมูล การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1. ประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
2. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
3. สงแบบประเมินไปยังกลุมตัวอยางภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
4. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบประเมิน นํามาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
5. นําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาเรียบเรียงเพื่อนําเสนอเปนรายงาน
ระยะเวลาเก็บขอมูล
ตั้งแตวันที่ 1
– 30 กันยายน 2558
*****************************

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การดําเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบผลการจัดทําแผนงานโครงการ โดยการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอแผนงานโครงการในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์
สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
1. ดานการดําเนินงานจัดทําแผน และการนําแผนไปปฏิบัติ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหความสําคัญตอการดําเนินงานตอยุทธศาสตรการพัฒนาครบทั้ง
6 ดาน ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครปฐม ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาครบทุกหมูบาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดไวทุกขั้นตอน
ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ๓ ป (เฉพาะป ๒๕๕8)
จํานวน 184 โครงการ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕8 จํานวน 93 โครงการโครงการทีแล
่ ว
เสร็จ จํานวน 46 โครงการ โครงการที่ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ และจํานวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม 93 โครงการ
สรุปผลการจัดทํากิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ คิดเปนรอยละ 60.22
-ไมเปนไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ คิดเปนรอยละ 39.78
2. ดานการนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ โดยการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ วิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เก็บรวบรวมคืนได
จํานวน ๑๐๐ ชุด
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน หาคาสถิติรอยละ (
Percentage)
2. ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
1) หาคาสถิติรอยละ
(Percentage)
2) หาคาเฉลี่ย (Mean)
3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
Standard Deviation)
3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน
วิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
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ตารางที่ 1.1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
เพศ

อายุ

สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน

จํานวนคน

รอยละ

-ชาย
-หญิง

44
56

44.00
56.00

-ต่ํากวา 20 ป
-21-30 ป
-31-40 ป
-41-50 ป
-51-60 ป
-มากกวาเทากับ 61 ปขึ้นไป

5
15
21
17
20
22

5.00
15.00
21.00
17.00
20.00
22.00

31
48
21

31.00
48.00
21.00

44
16
19
17
4
-

44.00
16.00
19.00
17.00
4.00
-

7
4
8
20
52
9

7.00
4.00
8.00
20.00
52.00
9.00

สถานภาพ
-โสด
-สมรส
-หยาราง/หมาย
ระดับการศึกษา
-ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6
-มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-สูงกวาปริญญาโท
อาชีพ
-รับราชการ
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-พนักงานบริษัทเอกชน
-คาขาย
-เกษตรกร
-อื่น
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สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
-ต่ํากวา 10,000 บาท
-10,001-20,000 บาท
-20,001-30,000 บาท
-30,001-40,000 บาท
-มากกวา 40,000 บาท

จํานวนคน

รอยละ

32
32
28
7
1

32.00
32.00
28.00
7.00
1.00

จากตารางที่ 1.1 พบวา ขอมูลสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางสรุปได ดังนี้
เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมิน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ
56.00 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ ๔4.๐๐
อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมิน สวนใหญมีอายุ มากกวาเทากับ 61 ปขึ้นไป จํานวน 22 คน
คิดเปนรอยละ 22.00 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน ๒1 คน คิดเปนรอยละ ๒1.๐๐ และต่ําสุด
มีอายุระหวางต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.๐๐
สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมิน สวนใหญอยูในสถานภาพสมรส จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 48.00 รองลงมาอยูในสถานภาพโสด จํานวน 3๑ คน คิดเปนรอยละ 3๑.00 และต่ําสุดอยูใน
สถานภาพหยาราง/หมาย จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.๐๐
ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมิน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองมามีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.00 และต่ําสุดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 4.๐๐
อาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมิน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 52 คน คิดเปน
รอยละ 52.00 รองมาประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.๐๐ และต่ําสุดประกอบ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.๐๐
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบประเมิน สวนใหญมีรายไดเฉลีข่ยองครัวเรือน
ตอเดือนต่ํากวา ๑๐,๐๐๐บาท และ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ ๓2.00 รองมามี
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือน 20,00๑ – 3๐,๐๐๐ บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และต่ําสุด
มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอเดือนมากกวา ๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.๐๐
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ แสดงดังตารางที่
2.1 ตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.3 ตารางที่ 2.4 ตารางที่ 2.5 และตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.๑ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
รายการ
1.การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร
2.การซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ
3.การซอมแซมปรับปรุงระบบน้ําประปา
4.การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา
5.การขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ อบต.
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
41.00
52.00
7.00
31.00
67.00
2.00
36.00
60.00
4.00
33.00
60.00
7.00
10.00
53.00
10.00
30.20
58.40
6.00

ไมตอบ
(รอยละ)
-

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.34
2.29
2.32
2.26
2.27
2.30

.607
.498
.548
.579
.633
.573

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2. ๑ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ อยูใน ระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.30 (Mean = 2.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอ 1 การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.34 (Mean = 2.34) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ ๔ การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.26 (Mean = 2.26)
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แผนภูมิที่ 2.๑ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ
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ตารางที่ 2.๒ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
รายการ
1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.การดูแลรักษาความสะอาดถนนและลําคลอง
3.การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
4.การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตางๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
37.00
57.00
6.00
40.00
52.00
8.00
42.00
49.00
9.00
33.00
61.00
6.00
38.00
54.75
7.25

ไมตอบ
(รอยละ)
-

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.31
2.32
2.33
2.27
2.31

.581
.618
.637
.566
.601

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2.๒ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว อยูใน ระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.31 (Mean = 2.31) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ ๓ การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 (Mean =2.33) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ ๔ การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27
(Mean = 2.27)
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แผนภูมิที่ 2.๒ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
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ตารางที่ 2.3 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคม
รายการ
1.การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
2.การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.การปองกันและระงับอัคคีภัย
4.การปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน
5.การสงเสริมดานการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
6.การใหความรูดานสาธารณสุขแกชุมชน
7.การปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน
8.การใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย
9.การควบคุมดูแลรานอาหารใหความสะอาดปลอดภัยจาก
สารปนเปอน
10.การใหบริการถังรองรับขยะมูลฝอย
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
59.00
33.00
8.00
45.00
46.00
9.00
40.00
56.00
4.00
28.00
61.00
11.00
39.00
46.00
15.00
45.00
41.00
14.00
44.00
47.00
9.00
40.00
48.00
12.00
26.00
59.00
15.00
39.00
40.50

43.00
48.00

18.00
11.50

ไมตอบ
(รอยละ)
-

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.51
2.36
2.36
2.17
2.24
2.31
2.35
2.28
2.11

.643
.644
.560
.604
.698
.706
.642
.668
.634

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.21
2.29

.729
.653

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2. ๓ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อยูใน ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 2.29 (Mean = 2.29) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ 1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51
(Mean = 2.51) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 9 การควบคุมดูแลรานอาหารใหความสะอาดปลอดภัยจากสารปนเปอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.11 (Mean = 2.11)

22

23

แผนภูมิที่ 2.3 : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

23

24

ตารางที่ 2.๔ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก ปานกลาง
นอย
1.การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
39.00 52.00
9.00
2.การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก
33.00 54.00
13.00
3.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต
55.00 40.00
5.00
4.การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
56.00 39.00
5.00
5.การจัดงานวันสําคัญของชาติ เชน วันเฉลิมพระชนม 52.00 42.00
6.00
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ และวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ฯลฯ
รวม
47.00 45.40
7.60
รายการ

ไมตอบ
(รอยละ)
-

-

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.30
2.20
2.50
2.51
2.46

.628
.651
.595
.595
.610

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

2.39

.616

มาก

จากตารางที่ 2. ๔ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.39 (Mean = 2.39) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ 4 การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ คาเฉลี่ย
เทากับ 2.51 (Mean = 2.51) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 2 การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.20 (Mean = 2.20)

24

25

แผนภูมิที่ 2.๔ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

25

26
ตารางที่ 2.๕ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ
รายการ
1.การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนแกกลุมอาชีพตาง ๆ
2.การฝกอบรมสงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกชุมชน
3.การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
33.00
52.00
15.00
36.00
47.00
17.00
34.00
50.00
16.00
34.33

49.67

16.00

ไมตอบ
(รอยละ)
-

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.18
2.19
2.18

.672
.706
.687

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.18

.688

ปานกลาง

จากตารางที่ 2.๕ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อยูใน ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 2.18 (Mean = 2.18) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากที่สุด ขอ ๒ การฝกอบรมสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกชุมชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๒.๑9 (Mean = ๒.๑9) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนแกกลุมอาชีพตาง ๆ และขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุน
การผลิตทางการเกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.18 (Mean = 2.18)

26

27

แผนภูมิที่ 2.๕ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

27

28

ตารางที่ 2. 6 แสดงคารอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รายการ
1.การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน
2.การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับผูนําชุมชนเพื่อนํา
มาประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น
4.การใหความรูและสงเสริมบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน
5.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต.
6.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
45.00
48.00
7.00
37.00
52.00
11.00

ไมตอบ
(รอยละ)
-

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.38
2.26

.616
.645

มาก
ปานกลาง

38.00

53.00

9.00

-

2.29

.624

ปานกลาง

36.00
29.00
41.00
37.67

56.00
65.00
54.00
54.67

8.00
6.00
5.00
7.67

-

2.28
2.23
2.36
2.30

.604
.548
.578
.603

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 2. 6 พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี อยูใน ระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.30 (Mean = 2.30) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใ จมากที่สุด ขอ ๑ การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 (Mean = 2.38) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด ขอ ๕ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต. มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.23 (Mean = 2.23)

28

29

แผนภูมิที่ 2.6 : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

29

30

ตารางที่ 2.7 แสดงคารอยละ P( ercentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานS.D)
( ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรทุกดาน
รายการ

ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรดานสังคม
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย

30.20
38.00
40.50
47.00
34.33
37.67
37.95

58.40
54.75
48.00
45.40
49.67
54.67
51.83

6.00
7.25
11.50
7.60
16.00
7.67
56.02

Mean

S.D.

ผลของระดับความพึงพอใจ

2.30
2.31
2.29
2.39
2.18
2.30

.573
.601
.653
.616
.688
.603

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.30

.622

ปานกลาง

จากตารางที่ 2.7 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาทั้ง 6 ดาน ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตรพบวาประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.39 (Mean = ๒.39) และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.18 (Mean = 2.18)

30

31

แผนภูมิที่ 2.7 : แสดงคาเฉลี่ย (Mean) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ในแตละดาน
31

32
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 3.1 ตารางที่ 3.2

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการ

ตารางที่ 3.1 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
รายการ
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8.ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก ปานกลาง นอย
38.00 51.00 11.00
37.00 52.00 11.00
34.00 49.00 17.00
32.00 55.00 13.00
34.00 52.00 14.00
32.00 60.00
8.00
38.00 51.00 11.00
42.00 48.00 10.00
35.88 52.25 11.88

ไมตอบ
(รอยละ)
-

Mean

S.D.

2.27
2.26
2.17
2.19
2.20
2.24
2.27
2.32
2.24

.649
.648
.697
.647
.667
.588
.649
.649
.649

ผลของระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3.1 พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม อยูใน ระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.24 (Mean = 2.24) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 8 ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.32 (Mean = 2.32) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 (Mean = 2.17)
32

33

แผนภูมิที่ ๓.๑ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม
33

34

ตารางที่ 3.2 แสดงคารอยละ (Percentage) ของจํานวนผูตอบแบบประเมิน แบบเขียนตอบปลายเปด (ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)
กลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด
ไมตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด
รวม

จํานวน (คน)
3
97
100

รอยละ
3.๐๐
97.๐๐
๑๐๐.๐๐

ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จากตารางที่ 3.2 พบวา ในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 100 คน มีผูตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.๐๐ และสวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97.๐๐
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แผนภูมิที่ ๓.๒ : แสดงรอยละจํานวนผูตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด (แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)
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สรุปผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชน
 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ประชาชนผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 5๖.00) สวนใหญมีอายุ มากกวาหรือ
เทากับ 61 ปขึ้นไป (รอยละ 22.๐๐) สวนใหญสถานภาพสมรส (รอยละ 48.๐๐) มีวุฒิการศึกษาสวนใหญ
ระดับต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 (รอยละ ๔4.๐๐) อาชีพหลักสวนใหญเกษตรกร (รอยละ 52.๐๐) รายได
เฉลี่ยของครัวครัวตอเดือนเทากัน 2 ขอ ไดแกรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,00๐ บาท และ 10,001-20,000
บาท (รอยละ 32.๐๐) ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา ทั้ง 6 ดาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณายุทธศาสตรพบวาการพัฒนา
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ ๒.39
และยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 2.18 โดยแยกพิจารณาเปนราย
ยุทธศาสตรแตละดาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการสาธารณะ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา สวนใหญมี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 1 การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ ๔ การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญมี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ ๓ การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ ๔ การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ํา
ตาง ๆ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา
สวนใหญมี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ ๑ การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส และมีความพึงพอใจ
นอยที่สุด คือ ขอ 9 การควบคุมดูแลรานอาหารใหมีความสะอาดปลอดภัยจากสารปนเปอน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 4 การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ และมีความพึง
พอใจนอยที่สุด คือ ขอ ๒ การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาสวนใหญมี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 2 การฝกอบรมสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกชุมชน และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนแกกลุมอาชีพตาง ๆ และขอ 3 การ
สงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการที่ดี มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ ๑ การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ ๕ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต.
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 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ ๘ ประโยชนที่
ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 3 มีการเปด

โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน
ประชาชนผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการใหองคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดูแลปรับปรุงโดยภาพรวม ตอไปนี้
๑. การประชาสัมพันธขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลยังไมทั่วถึง
2. การปองกันและแกไขปญหาเรื่องยาเสพติดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ยัง
ไมไดรับการแกไข
3. การเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหเพิ่มความถี่ในการขน
เก็บขยะมูลฝอย
4. การปรับปรุงหรือติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามแนวทางสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนที่สัญจรไปมา

