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บทที่ 1 
บทน า 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดย
ที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่า
เกินที่ก าหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไมได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพใน



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 หน้า 6 

   
 
 
 

การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตาม
จึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน 
 
ด าเนินงานว่า ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร 
ทั้งนี้ เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะ
พิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไป เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสูความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  
 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนอง

ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผน

พัฒนาต่อไป 

1.3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนี้ 
1.  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูก

จุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
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3.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นกลไกส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                      
4.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือ 
    โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็น 
    เครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

***************************** 
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บทที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่า 
มีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต่ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.2 ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall 
Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ โดยด าเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้ การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key 
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Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้น
ในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton 
เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และ
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่
เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้าน
กระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถ
พัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการ
มุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับ
การท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่ าแผน
กับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง ( Intermediate Result ; Irs) 
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้  

ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและ
ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งใน
ลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) 
การด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น
และผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมของ 
องค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
อันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  (Problem -
Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่
ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้
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เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์
ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการ
ตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบ 
ให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือ
น าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่ว มจึง
มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงาน
ของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การ
ปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป 
นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง 
เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น 
(Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่ง 

ที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร 
และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง
โดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะ 
ก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่
นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการ
ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
ก าหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมิน
ตนเองมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
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เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

การติดตาม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนดไวหรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย
เกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับ
ทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  
ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

      (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ 
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โครงการเพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล 
ในการด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการ
เพ่ิมเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อย
ละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน โดยจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย 
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร 
ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน  สังคมและหน่วยงานในภาพรวม 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 หน้า 15 

   
 
 
 

 
 เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง ( Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง 
(Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การ 
ปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ

สอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
สอดคลองกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งดวนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะ 
เวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 
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6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยง 
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
3 ประการ คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ 
ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุนด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร 
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบ

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท
ระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
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(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยค านึง 
ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ 

ด าเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง
ก่อนท าโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน 
ลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้อง
แบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะ
เป็นประโยชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือ
ประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 

2.4 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อม
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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บทที่ 3 
วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      หนองบอน ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนที่ 14/2561 และค าสั่งที่ 18/2561   ประกอบด้วย 

1.  นายสุรกิตติ์  พิลาวุธ   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ 
  2.  นายสวัสดิ์  วินประโคน  ผู้แทน อบต.   กรรมการ 
  3.  นายเทียว  สายแก้ว   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
  4.  นางปราณีต  เรืองไพศาล   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
  5.  นายสามารถ  เนาว์ประโคน  ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
  6.  นางสุวิช  บุญผุย      ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
  7.   นายเฉลียว  ผลพาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  8.   นายประดิษฐิ์  สุบันนาจ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  9.  นางนรีรัตน์  พรหมเอาะ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
  10.  นางจิดาภา  บัตรรัมย์  ผอ.กองคลัง   กรรมการ 
  11.  นายเรวัต   ประพันธ์  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ/เลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความ    
สอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบอนได้ก าหนดไวและน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดท าเป็นรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
3.1  เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
และแบบสอบถาม ดังนี้ 
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(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ต้น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถู กแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของ
ข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ
ที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทาง
ในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้ าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่
ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูล
เพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม 
การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
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-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมาก

ที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(3.2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน 
สังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดท าแบบการติดตามและประเมินผล
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้ 
 แบบท่ี 1 : แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน โดยจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 แบบท่ี 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน โดย 
มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 หน้า 21 

   
 
 
 

 
แบบท่ี 3 : แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (ภาคผนวก ค) เป็นแบบประเมิน 

ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการ
และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

    แบบท่ี 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของ 
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในแต่ละโครงการ โดยจะท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  
                       แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอนในภาพรวม โดยท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การ
ส ารวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

(4) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้อง
ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่น ามาเป็นบทเรียน (Lessons 
learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ
เดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน  เมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการ
ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน ดังนี้ 
4.1 แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่   
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(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ลักษณะพื้นท่ี มีท้ังที่เป็นท่ีราบลุ่ม และเนินต่ า เป็นพื้นที่ท่ี
เหมาะแก่การท าการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการท านา ท า
ไร่ ท าสวน 

2. มีอ่างเก็บน้ าห้วยเสลา เป็นแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรและเป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านของ
ประชาชนในต าบล 

3. มีผู้น าท่ีเข้มแข็ง มีวสิัยทัศน์ก้าวไกล 
4. ประชาชนมีความรัก สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา

ต าบล ไม่มีความแตกแยกทางสังคมและการเมือง 
5. มีการรักษาและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม  

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงไมส่ามารถจัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ประกอบกับปัญหาความ
ต้องการหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้ทั้งหมด 

2. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มคีวามช านาญ
เฉพาะด้าน 

3. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 
ขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต 
การแปรรปูท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในการต่อรองราคา 

4. ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ซึ่งพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตชลประทาน รวมทั้งมีปัญหาดินเสื่อมคณุภาพ 

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ากัด (Threat : T) 

1. กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เกิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของแรงงานฝีมือ
เตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน  

3. เป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบทางการเกษตร มีโรงงานรับซื้อสินคา้
ทางการเกษตรใกล้พื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

4. การพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยเสลาเปน็แหล่งท่องเที่ยวประจ า
ต าบล 

5. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

1. ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคา
ผลผลติตกต่ า ไม่มีการรวมกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง ท าให้ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากกลุม่ผลประโยชน์และพ่อค้าคนกลาง รวมทั้ง
ปัจจัยการผลติมีการปรับราคาสูงขึน้ส่งผลใหต้้นทุนการผลิต
ภาคการเกษตรปรับสูงขึ้น 

2. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ท้องถิ่นมีน้อย 

3. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกท้ังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการ
แข่งขันสินค้าทางการเกษตร 
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(2)  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   “ต ำบลหนองบบลงอป็นอปืองบอาำงู่า     นอ คืนณภาำชีคิตต คีดีค”    
 
  (3) พันธกิจ   

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2. ส่งเสริมวิธีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดให้มีและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

              4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
                5. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

              6. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

(4) จุดมุ่งหมาย 
1. เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตลอดจนด ารงชีวิตและพัฒนาการ

เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
     3.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข ศาสนาและภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม 
          อันดีของท้องถิ่น 
     4.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  
     5.  มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 

      6.  การบริหารการพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      7.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลหนองบอนได้รับการบริหารจัดการอย่าง 
                     เหมาะสม 
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(5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา 
การพาณิชย ์

การพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจ การเกษตร 

เคหะและชุมชน 
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
  เคหะและชุมชน 

สาธารณสุข 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

  สังคมสงเคราะห ์
   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง 

 การพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป 
   เคหะและชุมชน 

 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป 
 เคหะและชุมชน 
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4.2   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
(1)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย ์
(2)  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
            ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)       ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
        ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)          ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี 
(3)  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1   2561 ปีท่ี 2   2562 ปีที่ 3  2563 ปีท่ี 4  2564 รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

90 169,106,000 42 77,450,000 37 59,250,000 37 68,350,000 206 374,156,000 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 

29 16,197,000 23 18,647,000 20 6,947,000 18 4,647,000 90 46,438,000 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

103 34,967,500 93 30,852,500 90 27,972,500 94 29,472,500 380 123,265,000 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารระบบ
ราชการ 

25 12,130,000 14 3,710,000 9 910,000 9 910,000 57 17,660,000 

5.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 555,000 7 555,000 7 555,000 7 555,000 28 2,,220,000 

รวม 254 232,955,500 179 131,214,500 163 95,634,500 165 103,934,500 761 563,739,000 
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(4) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบเดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
โครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา  

(ปี พ.ศ. 2561) 

โครงการที่
อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ 

โครงการที่ได้
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

(น าไปปฏิบัติ) 

โครงการที่
ด าเนินการตาม

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวมโครงการ 
ที่ด าเนินการทั้งสิ้น 

 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

90 4 3 2 5 5.55 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

29 - 
- - - - 

3.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

103 31 25 4 29  28.15 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร
ระบบราชการ 

25 4 
 
2 

- 
- 

 
2 

 
 8.00 

5.  ยุทธศาสตร์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 - - - - - 

รวม 254 39 30 6 36  14.17 
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 4.3  การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ผลการด าเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนที่ด าเนินการในระหว่างเดือน เมษายน  –  เดือนกันยายน 2561   มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic 

Concrete) (โดยวิธี Pavement In 

Place Recycling)ถนนภายในหมูบ่้าน

หนองน้ าใส หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบอน 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์      

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 

เมตร 

/ - - 1,816,000 1,800,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน

คลุกเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร   บ้าน   

หนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบอน 

อ าเภอประโคนชัยจังหวัดบรุีรัมย ์

- /  223,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง
การเกษตร บ้านสุขส าราญหมู่ที ่10 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชยั 
จังหวัดบุรีรมัย ์

- - / 416,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านห้วยเสลา หมู่

ที่ 11 ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคน

ชัย จ.บุรีรัมย ์

/ - - 498,000 496,500 

      รวม  4  โครงการ    2,953,000 2,296,500 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

- - - - - - - 
 รวม  -  โครงกำร      
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

1 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

/ - - 453,994 359,364.98 

2 ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ในสังกัด 
สพฐ. ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
บอน 

/ - - 1,224,454 1,104,707.46 

3 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบอน 

/ - - 872,200 806100 

4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

/ - - 374,000 373,828 

5 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / - - 40,000 37,000 
6 โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน / - - 10,000 9,602 
7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก / - - 110,000 85,611 
8 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคพิษ

สุนัขบ้า 
- - / 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ

ปศุสัตว์อ าเภอ
จัดซื้อวัคซีนให ้

9 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา ประชาชนต้าน
ยาเสพตดิ  

/ - - 130,000 126,135 

10 โครงการจดัส่งนักกีฬาไปท าการแข่งขันนอก
พื้นที ่

/ - - 100,000 99,600 

11 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ / - - 40,000 40,000 
12 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ

ต าบลหนองบอน 
/ - - 30,000 14,340 

13 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
และประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าป ี2561 

- - / 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยูใ่น
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

14 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

/ -  50,000 28,955 

15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ / - - 7,812,000 7,645,000 
16 เบี้ยยังชีพคนพิการ / - - 4,224,000 3,926,400 
17 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ / - - 102,000 84,000 
18 เงินส ารองจ่าย / - - 339,382 4,890 
19 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 

(สพฐ.)ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

/ - - 2,556,000 2,426,680 

20 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง 

/ - - 199,920 โอน 
เพิ่ม 5,880 

บาท= 205,800 

205,800 

21 โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
และมีคณุภาพ 

- - / 82,500 ไม่ได้
ด าเนินการ 

22 อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

/ - - 10,000 10,000 

23 อุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 (ประโคนชัยเกมส์) 

/ - - 30,000 30,000 

24 อุดหนุนการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน 

/ - - 48,000 18,000 

25 อุดหนุนกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
เทศกาล"ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุง้ ชม
ทุ่งนกประโคนชัย ประจ าปี 2561 

/ - - 30,000 30,000 

26 อุดหนุนกิจกรรมโครงการส่งเสรมิงานรัฐ
พิธีและงานส าคญัทางราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

- - / 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

27 อุดหนุนกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

/ - - 10,000 10,000 

28 อุดหนุนโครงการฝึกทบทวนและการ
สวนสนามวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)ประจ าปี 2561 

- - / 10,000 ไม่ได้อุดหนุน 

29 อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ประจ าป ี2561 

- - / 5,000 ไม่ได้อุดหนุน 

30 โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบอน 

/ - - 124,110 โอน
เพิ่ม 270 บาท 
=124,380 

124,380 

31 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชุมทุ่งนกประโคนชัย 

/ - - 120,000 67,000 

 รวม   31  โครงการ    19,363,710 17,677,393.44 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

1 อบต. เคลื่อนที่ /อบต.สญัจรพบ
ประชาชน  

- - / 15,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพูนคณุธรรม
จริยธรรม  

/ - - 125,000 113,780 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเวที
ประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

/ - - 20,000 7,875 

4 อุดหนุน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอประโคนชัย 

- - / 12,000 ไม่ได้อุดหนุน 

 รวม  4  โครงการ    172,000 121,655 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 หน้า 32 

   
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

- - - - - - - 

 รวม  -  โครงการ      
 

4.4  ค่าครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน (แบบ ผ.08) 

ที ่
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

ครุภัณฑ์ส านกังาน      
1 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง / - - 30,000 29,900 
2 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท ์ - - / 4,000 ไม่ได้

ด าเนินการ 
3 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร / - - 4,500 4,500 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 

เครื่อง 
/ - - 21,000 20,900 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์ / - - 12,000 11,900 
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

จ านวน 1 เครื่อง 
/ - - 30,000 29,900 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      
1 จัดซื้อชุดพ่วงรถจักรยานยนต ์ / - - 6,000 6,000 
2 จัดซื้อรถส่วนกลาง / - - 787,000 750,000 

 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง      
1 จัดซื้อสายดับเพลิง /   14,500 14,500 
2 จัดซื้อหัวฉีดน้ าด้ามปืน / - - 28,500 28,500 
3 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแบบสายสะพาย / - - 1,400 1,400 
4 จัดซื้อสายสูบน้ า / - - 13,500 13,500 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - / 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

       
  รวม     1,052,400  891,600 
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4.5  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่ได้รับอุดหนุนจาก อปท.) 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

 1 โครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บ้านหนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่ 5 - บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9   

/ - - 3,372,200 3,372,200 

 2 โครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บ้านยาง หมู่ที่ 3 - 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1  

/ - - 2,836,100 2,836,100 

 รวม  2  โครงการ    6,208,300 6,208,300 

 
 

4.6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับอุดหนุนจาก  สปสช.) 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พฒันา
เด็กเล็กคุณภาพ กิน เล่น เล่ากอด    

/ - - 30,000 30,000 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรม / - - 31,800 31,800 
3  โครงการป้องกันเด็กจมน้ า / - - 50,000  50,000 
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนต าบลหนองบอน 
/ - - 11,350 11,350 

 รวม  4  โครงการ    123,150 123,150 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน เมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) โดยอาศัยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนด
ไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้  

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (1) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ใช้แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มี   254    โครงการ   งบประมาณรวมทั้งสิ้น 232,955,500  บาท (สองร้อยสามสิบ
สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน  39  โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  36  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  14.17   ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2561 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือประเมินผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งหมด 4  โครงการ 
ด าเนินการเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน  2  โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการเกษตรอย่างย่ังยืน  โครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งหมด 0  โครงการ ด าเนินการเสร็จ 0 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 0  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   โครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งหมด 31  โครงการ ด าเนินการเสร็จ 
25  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 6  โครงการ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ านวน 
4  โครงการ  ด าเนินการเสร็จแล้ว 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ  โครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งหมด 4  
โครงการ ด าเนินการเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งหมด 0  โครงการ 
ด าเนินการเสร็จ 0 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 0  โครงการ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล 
หนองบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

  
ปัญหาอุปสรรค 
จาการลงพื้นที่ส ารวจ  มีบางหมู่บ้านที่ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากในช่วงหน้าฝนท าให้ 

ถนนมีน้ าท่วมขัง และยังมีบางหมู่บ้านยังขาดถนนที่ได้มาตรฐาน ยังเป็นถนนดิน เมื่อฝนตกมาท าให้ถนนแฉะลื่นท า
ให้การสัญจรไปมา ล าบาก  ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
  การขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน  ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ส่วนมากทางโรงเรียน       
จะจัดกันช่วงต้นปี คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  ซึ่งทาง อบต.หนองบอน ยังไม่มีเม็ดเงินเข้าเพียงพอในการ
จ่ายเงินอุดหนุนให้  จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการอุดหนุนโครงการดังกล่าวได้ 

 
ข้อเสนอแนะ  
 -  เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซมถนนและก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการ 

สัญจรไปมาของประชาชน ทุกหมู่บ้าน  
  - เห็นควรแจ้งให้ทางโรงเรียน  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน มีงบประมาณเข้ามาเพียงพอต่อการบริหารงาน  และสามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานภายนอกได้   (ช่วงเดือน ธันวาคม เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน)   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

  
 

********************************** 
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ภาคผนวก 
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แบบ 3/2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

  
              สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                      โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  110  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     53    ราย 

- หญิง  จ านวน     57    ราย 
 

 อำย ุ - ต่ ากว่า   25   ปี จ านวน   8  ราย    - 25 – 40 ปี  จ านวน   34  ราย     - 41 – 60 ปี  จ านวน  62  ราย 
    มากกว่า  60  ปี  จ านวน   6  ราย 
 
 กำรศึกษำ  -  ประถมศึกษา       จ านวน   61    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    43   ราย 

- ปริญญาตรี      จ านวน    2  ราย   - สูงกว่าปริญญาตรี            จ านวน     -   ราย   
 - อื่น ๆ            จ านวน    4   ราย 

 
 อำชีพ  - รับราชการ              จ านวน      2  ราย         - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน      -  ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน    12  ราย       - รับจ้าง                จ านวน   24    ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน     4 ราย       - เกษตรกร             จ านวน   63    ราย     

- อ่ืน ๆ จ านวน  5  ราย 

ในภำพรวม 

ประเด็นกำรพัฒนำ พอใจมำก 
(รำย) 

พอใจ 
(รำย) 

ไม่พอใจ 
(รำย) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 29 78 3 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 32 74 4 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21 85 4 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 26 77 7 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 78 8 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 28 75 7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 24 76 10 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 25 78 7 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 82 4 

ภำพรวม 23.53 71.01 5.45 
           
หมำยเหตุ   จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ ำนวน   110    รำย    
 ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.หนองบอน ในภำพรวม ปรากฏว่า ในจ านวน 
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยควำมพอใจมำกอยู่ที่ร้อยละ  23.53  พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  71.01  และไม่
พอใจอยู่ท่ีร้อยละ  5.45      
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แบบ 3/3 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(ปต็ื  1,100  นะแออ) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 904 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 886 พอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 875 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 872 พอใจมาก 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 850 พอใจมาก 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 868 พอใจมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 862 พอใจมาก 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 860 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 8,800  คะแนน) 6,977 พอใจมาก 
  

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ  79.28 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(ปต็ื  1,100  นะแออ) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 843 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 830 พอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 809 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 785 พอใจมาก 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 797 พอใจมาก 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 811 พอใจมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 809 พอใจมาก 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 817 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 8,800  คะแนน) 6,501 พอใจมาก 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน   ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 73.87 คะแนน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(ปต็ื  1,100  นะแออ) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 881 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 889 พอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 881 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 856 พอใจมาก 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 857 พอใจมาก 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 850 พอใจมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 846 พอใจมาก 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 860 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 8,800  คะแนน) 6,920 พอใจมาก 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้ำน

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ     78.63    คะแนน 
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ยุทธศำสตร์ที่  4  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(ปต็ื  1,100  นะแออ) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 888 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 886 พอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 873 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 872 พอใจมาก 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 834 พอใจมาก 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 855 พอใจมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 828 พอใจมาก 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 833 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 8,800  คะแนน) 6,869 พอใจมาก 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้ำน
กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร   ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  78.05     คะแนน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(ปต็ื  1,100  นะแออ) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 820 พอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 816 พอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 811 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 782 พอใจมาก 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 792 พอใจมาก 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 792 พอใจมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 788 พอใจมาก 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 795 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 8,800  คะแนน) 6,396 พอใจมาก 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ   72.68     คะแนน 
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วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน   จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานของ 

อบต.   อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  และมีโครงการโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  โดยข้อมูลที่จะท าให้หาสาเหตุได้คือ  การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก   
3.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนมีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ดังนี้ 

3.1  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   

3.2  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว   ก็จะท าให้ประชาชนมีความ     
พึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนดีขึ้น   

3.3  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 

 
******************************** 
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