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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกันมีจุดหมาย    
ไมํเหมือนกัน แตํกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ิน พนักงาน
สํวนท๎องถ่ิน  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท๎องถ่ินตามแผนงาน โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจึงเป็นการติดตามผลที่
ให๎ความส าคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาอบต. โนนโพธ์ิ              
หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถ่ินที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตําง ๆ ในการพัฒนา อบต. โนนโพธ์ิ ตรวจสอบดูวําแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํ
อยํางไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวําได๎ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท๎องถ่ิน และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินวําด าเนินการได๎ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอํอน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู๎บริหารท๎องถ่ิน สมาชิกสภาต าบล  
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ผู๎บริหารระดับหัวหน๎าส านัก/ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิด
ความสอดคล๎องกับสภาพพื้นแวดล๎อมในสังคมภายใต๎ความต๎องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอ ๆ  ไปเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สดุและเมื่อพบจุดแข็งกต็๎องเรงํรบีด าเนินการและจะต๎องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานตําง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต๎องตั้งรับให๎มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยํางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและถดถอยปัญหาลงให๎ได๎ ด าเนินการปรับปรุงให๎ดี
ข้ึนต้ังรับให๎มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรหรือผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินให๎เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานตําง ๆ พร๎อมการปรับปรุงและเรํงรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหลํานี้จะถูกค๎นพบเพื่อให๎เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินโดยการติดตามและ
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ประเมินผลซึ่งสํงผลให๎เกิดกระบวนการพัฒนาอยํางเข๎มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว๎ได๎อยํางดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีมุํงค๎นหาแผนงาน โครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว
วําสิ่งใดควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท๎องนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินซึ่งจะชํวย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถ่ินตามภารกิจที่ได๎ก าหนดไว๎ 
  3. เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  5. เพื่อสร๎างความรับผิดชอบของผู๎บริหารท๎องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู๎บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่จะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง ๆ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให๎เกดิประโยชน์กับผู๎มีสวํนได๎เสีย ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประชาชนในต าบลต าบล
โนนโพธ์ิ หรือสังคมสํวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร๎อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายตําง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถ่ิน มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎ จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถ่ินเพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินเสนอตํอสภาท๎องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถ่ินพร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปดิประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
สามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด๎วย  
  1)  สมาชิกสภาท๎องถ่ินที่สภาท๎องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู๎แทนประชาคมท๎องถ่ินที่ประชาคมท๎องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
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  3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถ่ิน
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ต๎อง
ด าเนินการให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีตํอ
ผู๎บริหารท๎องถ่ินเพื่อด าเนินการตํอไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน      
ได๎ก าหนดการแบํงข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะติดตามวํามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว๎หรือไมํ (ซึ่งดูได๎จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ๎าก าหนดไว๎แล๎วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น จากนั้นศึกษาวํา
ผู๎ใช๎ผล การน าผลไปใช๎ประโยชน์อยํางไร เมื่อใด ข๎อมูลหลัก ๆ ที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎รายงานผลอยํางไร 
มีข๎อเสนอแนะในการติดตามผลอยํางไร ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล๎วน าผลที่
ได๎มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข๎อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหลํงข๎อมูล เวลาที่เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎างเครื่องมือซึ่งสํวน
ใหญํจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการในช้ันนี้ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนั้น แม๎จะวางแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินไว๎ดีและได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพิ่มจนกวําจะได๎ครบ
ข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎   แตํ
ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย   คํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถ่ินเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
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ก็ได๎ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด๎วยก็ได ๎ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดวําจะได๎รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสํวนที่ 2  และสํวนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท๎องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินตํอผู๎บริหารท๎องถ่ิน
เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินเสนอตํอสภาท๎องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินหรือผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายตําง ๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได๎ตามความเหมาะสมตํอผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมีอ านาจ
หน๎าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินเสนอตํอสภาท๎องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินโดยอยําง
น๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประ กา ศผ ลก ารติ ด ต าม แล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลโนนโพธ์ิทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช๎เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินได๎คิดสร๎างไว๎เพื่อ
ใช๎ในการติดตามและประเมินผล  เชํน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวนประมาณคํา และวิธีการ เป็นต๎น และหรือ
โดยการสร๎างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต๎น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจ
หนา๎ที่ ภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินรวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบตําง ๆ  
ที่ได๎ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช๎เพื่อปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถ่ินไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล 
สรุปข๎อมูลที่เป็นจริงตํอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินอยํางน๎อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผํานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถ่ิน เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ินเสนอสภาท๎องถ่ินภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดข้ึนมีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยูํ
จริงในองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตําง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได๎จากชํองปีงบประมาณและที่ผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผํานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง
ผลผลิตหรือผลที่ได๎รับจรงิกบัทรพัยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาทอ๎งถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินซึ่งสามารถ
วัดได๎ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต๎อง
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินทั้งในระดับหมูํบ๎านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญและจังหวัดอ านาจเจริญ ด๎วย เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท๎องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญํ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตําง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได๎ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู๎รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นข๎อมูลที่มีอยูํตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได๎ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  3.1 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล๎าย ๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง          
ไมํเครํงครัดในข้ันตอน 
   3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินใช๎การสังเกตเพื่อเฝ้าดูวําก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
สํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิต
รํวมกับประชาชาชนในหมูํบ๎านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน   
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  3.3 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู๎  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว๎เป็นหลักฐาน 
  3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
คําเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ระหวํางด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ตําง ๆ แยกเป็น
หัวข๎อได๎ ดังนี ้
  1. ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถ่ินมีปัญหา ท าให๎สามารถแก๎ไขได๎ทุกจุด ตรงเป้าหมายอยํางทันทํวงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เกิดความประหยัด ค๎ุม คําไมํเสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหาตําง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท๎องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง ท าให๎ได๎รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรตําง ๆ 
  5. กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู๎บริหารท๎องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายตําง ๆ ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท๎องถ่ินให๎
สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตําง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก๎ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได๎  
  7. ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินแตํละคน แตํละส านัก/กอง/ฝ่าย
ตําง ๆ มีความสอดคล๎องกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน ท าให๎เป้าหมายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานตําง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโนนโพธ์ิ  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 -2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจรญิ ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎า และให๎หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถ่ิน  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร๎างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด๎านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ๎งถ่ิน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยกรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสังคม 
       2) พันธกิจ ประกอบด๎วย 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบสารธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 
        พันธกิจที่ 2  สํงเสริมพฒันาอาชีพ สร๎างงาน เพิม่รายได๎ สร๎างความมั่นคงทาง 
            เศรษฐกจิให๎แกปํระชาชน 
        พันธกิจที่ ๓     สํงเสริมทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนทั้งด๎านจิตใจ และ 
            การศึกษา ศาสนาประเพณีทอ๎งถ่ิน 
        พันธกิจที่ ๔   สํงเสริมและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม 
         พันธกิจที่ ๕  พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน โดยกระบวนการมีสํวนรํวม 
            ของประชาชนทุกภาค 
         พันธกิจที่ ๖  สํงเสริมพฒันาการศึกษา พฒันาคนและสังคมให๎เข๎มแข็ง 
            สํงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร๎างสุขภาพ 
            อนามัย 
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    วิสัยทัศน ์  
        โครงสร้างพ้ืนฐานเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรอินทรีย์ มากมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
      1.2.1   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร๎างพื้นฐาน 
          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
      1.2.๒   ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านเศรษฐกจิ 
          แผนงาน การศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 

 
     1.2.๓  ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณีวัฒธรรมและภูมิปญัญาท๎องถ่ิน 
          แผนงาน การศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 

 
     1.2.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล๎อม 
          แผนงาน การเกษตร 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

๘๒ ๒๔,๘๑๖,๗๑๑ ๗๕ ๑๙,๙๑๘,๑๐๐ 
    

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

2 180,000 ๒ ๑๘๐,๐๐๐ 
    

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

๗ ๖๐๖,๐๐๐ ๔ ๒๔๕,๒๓๐ 
    

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

3 ๒๑๐,๐๐๐ ๑ ๒๗๑,๐๐๐ 
    



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต. โนนโพธ์ิ 
 หน้า 12 

 

     1.2.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
          แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
 
    1.2.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
          แผนงาน สาธารณสุข 

 
    1.2.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
          แผนงาน การศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ 

 
    1.2.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม 
          แผนงาน การศึกษา 

 
 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๒ ๓๒๐,๐๐๐ 
    

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

7 463,000 ๔ ๒๘๐,๐๐๐ 
    

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ 
    

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการตามจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ 
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    การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  
        

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน 

5,268,700 2,330,200 ถนน คสล. 

พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม 
บ ารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อาคารและการ
บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
เพื่อป้องกันน้ าทํวม 

  ปรับปรุง ซํอมแซม 
บ ารุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค 

รวม   
 
    
 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได๎รับ 
การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

สํงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ ตามความ
ต๎องการ ของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

  ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับความร๎ู
เพิ่มขึ้นเก่ียวกับการเกษตร 

ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค๎าทางการเกษตร 
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   การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมาย 
ที่ประชาชนได๎รับ 

การศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  

อนุรักษ์ พื้นฟู สร๎างจิตส านึกรัก
และหวงแหนประเพณีและ
วัฒนธรรม 

    มีการสืบสานประเพณี 
และภูมิปัญญาใหค๎งอยู ํ

 สํงเสริมและสนับสนุน พัฒนา
การศึกษาและสํงเสริมระบบ
การศึกษาอยํางยั่งยืน 

   นักเรียนได๎รับการสนับสนุน
ด๎านการศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน...ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่...2..
ธันวาคม ๒๕๖๒  เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 
1 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  
2 มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับร๎ูข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3 มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ  
5 มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
๖ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  
๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
   

  
 

1) พบวําประเด็นที่ ๒ ได๎คะแนนสุด  790 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 73.39 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเชํนน้ันเนื่องจากประชาชนได๎รับประโยชน์โดยตรง 

2) พบวําประเด็นที่ ๔ ได๎คะแนนต่ าสุด 725 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 61.84 ที่เป็นเชํนนั้น
เนื่องจาก เรามีการติดตามและประเมินผลปีละครั้ง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
ภาพรวม  

๒.๑ สรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการให๎คะแนนความพงึพอใจตอํผลการด าเนินงานองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน...               

ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่...2..ธันวาคม ๒๕๖๒  เป็นดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
  จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินใน ความพอใจ
ของผู๎เกี่ยวข๎องจากภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร๎อยละ 26  พอใจ คิดเป็นร๎อยละ 73.67  
ไมํพอใจ คิดเป็นร๎อยละ 0.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ             ( ) ชาย                           ( ) หญิง 

2. อายุ             ( ) ต่ ากวํา ๒๐ ปี                ( ) ๒๐-๓๐ ป ี                     ( ) ๓๑-๔๐ ปี 

                      ( ) ๔๑-๕๐ ปี                   ( ) ๕๑-๖๐ ปี                       ( ) มากวํา ๖๐ ป ี

๓. การศึกษา      ( ) ประถมศึกษา                ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา    ( ) อนุปริญญาหรือ เทียบเทํา 
                      ( ) ปริญญาตรี                  ( ) สูงกวําปริญญาตรี              ( ) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     ( ) รับราชการ                   ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            ( ) ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 

           ( ) รับจ๎าง                        ( ) นักเรียนนักศึกษา              ( ) เกษตรกร 

           ( ) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในภาพรวมมากน๎อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสใหป๎ระชาชนมสีํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสใหป๎ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมตํอสาธารณะ    
๕. ความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา    
๘. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได๎รับจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (  ) ชาย                         (  ) หญิง 

2. อายุ             (  ) ต่ ากวํา ๒๐ ปี             (  ) ๒๐-๓๐ ป ี                      (  ) ๓๑-๔๐ ปี 

           (  ) ๔๑-๕๐ ปี                 (  ) ๕๑-๖๐ ปี                       (  ) มากวํา ๖๐ ป ี

๓. การศึกษา      (  ) ประถมศึกษา             (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา     (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
            (  ) ปริญญาตรี                 (  ) สูงกวําปรญิญาตรี              (  ) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (  ) รับราชการ                 (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (  ) ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 

           (  ) รับจ๎าง                      (  ) นักเรียนนักศึกษา               (  ) เกษตรกร 

           (  ) อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................  

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1.หากให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในยุทธศาสตร์การ
พัฒนา    
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให๎คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน ทํานจะให๎คะแนนองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินของ
ทํานเทําใด 
     

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป๎ระชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กจิกรรม  
2. มีการประชาสมัพันธ์ให๎ประชาชนรบัรู๎ข๎อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสใหป๎ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอํสาธารณะ  
๕. มีความโปรงํใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถ่ิน  
๘. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได๎รับจาการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

 
 
 
 
 
 



 

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูํในแผนพัฒนาท๎องถ่ินปี 256๓ ที่อยูํในงบประมาณรายจําย
ประจ าปี/เพิ่มเติม จํายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจํายใหมํ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   ผลที่ได๎จริง จากจ านวนโครงการแผนพัฒนาท๎องถ่ิน จ านวนทั้งสิ้น ๖๖๑  โครงการ 
สามารถน ามาด าเนินการได๎จริง จ านวน  ๗๕ โครงการ 
  6.2 คุณภาพ (Quality)  
    ผลที่ได๎จริง จากจ านวนโครงงการแผนพัฒนาท๎องถ่ิน จ านวนทั้งสิ้น ๖๖๑ โครงการ สามารถ
น ามาด าเนินการได๎จริง จ านวน  ๑๗  โครงการ 
 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   จากการใช๎เงินงบประมาณรายจําย ตามข๎อบญัญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ที่ตั้งจํายทัง้สิ้น ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใช๎จํายตามโครงการที่ปรากตามฏแผนพัฒนาท๎องถ่ิน จ านวน  
๒๑,๓๓๔,๓๓๐  บาท คิดเป็นร๎อยละ ๕๖.๑๔ 
  6.4 เวลา (Time)  
    สมารถเบิกจํายได๎ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ทันทํวงที 
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    ประชาชนได๎รับประโยชน์ การการด าเนินกจิกรรมตามโครงการแผนพฒันาท๎องถ่ินได๎ตรงจุด
และสมารแก๎ไขปญัหาความเดือนร๎อยให๎กับประชานชนในพื้นที่ 
  6.5 การวัดผล 
    จากการตอบแบบสอบถามประชาชนสามารถได๎รบัผลประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินการ 
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    มีผลกระทบด๎านสิ่งแวดลม๎ไมํวําจะเป็นการกํอสร๎างถนนลูกรงัมีการขยายเขตถนนและตัด
ต๎นไม๎ข๎างทางที่กีดขวาง หรือการการขุดลอกแหํลงน้ า ท าใหข๎าดความสมดุลทางธรรมชาติในบางสํวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 



 

------- 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร๎างพื้นฐาน 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๑. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สายถนนอรุณประเสริฐถึงบ๎านนางทอง 
ครองศิลป ์

๓๐๐,๐๐๐ 299,๐๐๐  

๒. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ๎านดงสวางหมูํที่ ๗ ไป 

บ๎านนาห๎วยยาง หมูทํี่ ๑  
 

๑๐๐,๐๐๐ -  โอนลด
งบประมาณ 

   ๓.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม 
      เหล็ก สายบ๎านนางล าไย ถึงบ๎านนาย    
      ผดุง หมูํที่ ๑ 

๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐  

   ๔.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม 
   เหล็ก สายแยกบ๎านนางมลิวรรณ  
   ถึงวัดป่ากว๎าวหน๎าสามัคคี  

 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๘,๐๐๐  

    ๕.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็   
    จากถนนอรุณประเสริฐ ถึงถนนคลอง 
    ชลประทาน 

 

๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐  

    ๖.โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง สายคลอง 
    ชลประทาน หมูํที่ ๘ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐  

    ๗. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าบริเวณ  
    ส านักงาน 

 

๑๐๐,๐๐๐ - โอนลด
งบประมาณ 

    ๘. โครงการกํอสร๎างโรงจอดรถ 
 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๑,๕๐๐  

    ๙.โครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - โอนลด
งบประมาณ 

 
รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ

๑๐. โครงการกํอสร๎างหอกระจายขําว
พร๎อมอปุกรณ์ หมูํที่ ๑๑ 

๖๗,๐๐๐ ๖๕,๒๐๐  



 

 
๑๑. โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ ๙ 
 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๒,๘๐๐  

๑๒. โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ ๓ 
 

๑๑๐,๐๐๐  โอนลด 

๑๓. โครงการขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ ๗ 
 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๒,๘๐๐  

๑๔. โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ๎านนางล าไยรัตนศรี  
ถึงแยกบ๎านนางบรรดิษ เครือสิงห ์

๑๕๐,๐๐๐ 145,700  

๑๕.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ๎านนายคมสันถึงบ๎านนางอุทัย 
 

๑๙๙,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐  

๑๖.โครงการเสริมไหลํทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบํ๎าน หมูํ ๔ 

๑๙๔,๐๐๐ ๑๘๗,๖๐๐  

๑๗.โครงการเสริมไหลํทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบํ๎าน หมูํ ๘ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๗,๘๐๐  

๑๘ .โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั สาย 
อบต.โนนโพธ์ิไปป่าปาล์ม 

๔๒,๐๐๐ 34,๐๐๐  

๑๙.โครงการซอํมแซมถนนลูกรังสายํบ๎าน
ค างูเหลือมไป สปก.  ดงมัน (ชํวงที่ ๒)  
 

๑๕๐,๐๐๐ 139,๐๐๐  

๒๐. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงัสายบ๎าน
นางนงนุช ไปเช่ือมถนนสายดงมัน 
 (ชํวงที่ ๒) 

๑๕๐,๐๐๐ 139,๐๐๐  

๒๑. โครงการซํอมแซมระบบประปาภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ ๙ 

๒๘,๐๐๐ ๒๖,๑๐๐  

๒๒. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงัสายบ๎าน 
นางพรพรรณ ปานโชติ ถึงบ๎าน นายน า 
พรหมมินทร์ หมูทํี่ ๓   
 

๑๔๖,๐๐๐ 
 

๑๔๕,๕๐๐  

 
 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๒๓.โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายแยกบ๎านนางมลิวรรณ ถึง 
วัดป่ากว๎าวหน๎าสามัคคี  

๓๐๐,๐๐๐ 
 

298,๐๐๐  



 

 
๒๔.โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากถนนอรุณประเสริฐ ถึงถนน
คลองชลประทาน หมูํ ๕ 
 

๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐  

๒๕. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนที่ท าการองค์การบรหิารสํวน
ต าบลโนนโพธ์ิ 
 

๑๙๘,๐๐๐ 
 

๑๙๑,๒๐๐  

๒๖ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง สายคลอง
ชลประทาน หมูทํี่ ๘ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๗,๐๐๐  

๒๗. โครงการกํอสร๎างหอกระจายขําว 
พร๎อมอปุกรณ์ หมูํที่ ๑๑ 

๖๗,๐๐๐ ๖๕,๒๐๐  

๒๘.โครงการขยายไหลํทาง คสล.  
ภายในหมูํบ๎าน ม. ๔ 

๑๙๔,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐  

๒๙. โครงการซํอมแซมคันสระน้ าหนอง
โสกดินแดง หมูํที่ ๑  

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม 

๓๐. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 
คอนกรีต บ๎านโพธ์ิศิลา หมูํที่ ๑๑ 

๓๑,๖๑๑ ๒๖,๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร๎างพื้นฐาน 
 
  อุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๑.กํอสร๎างถนนพาราเอสฟลัติกคอนกรีต 
     สายหมูํ ๕ ไปบ๎านโนนโพธ์ิ หมูํ ๙ 

๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๑๒๙,๐๐๐  

๒.กํอสร๎างถนนพาราเอสฟลัติกคอนกรีต  
สายบ๎านค างเูหลือม หมูํที่ ๑๐ 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๘,๖๗๙,๐๐๐  

๓.ขุดลอกหนองแหน บ๎านนาหว๎า หมูทํี่ ๕ ๒๘๙,๐๐๐ ๒๖๘,๙๐๐ กันเงินเหลื่อมป ี
๔.ขุดลอกหนองกุดสิม บ๎านโนนโพธ์ิ หมูทํี่ ๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๖๙,๙๐๐ กันเงินเหลื่อมป ี
๕.ขุดลอกห๎วยจันมืด บ๎านโนนโพธ์ิ หมูํที่ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๙,๙๐๐ กันเงินเหลื่อมป ี
๖.โครงการลงลูกรงัปัม้ช๎างไปถึง สปก. ม. ๔ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐  
๗.โครงการลงลูกรงัสายหมูํ ๑ ไปถึงสปก.
หนองผักบุง๎ หมูํ ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๘๐๐  

๘.โครงการลงลูกรงัสายป้ายกกแดงถึง สปก.
ไปภูจ าปา หมูทํี่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๘๐๐  

๙.โครงการลงลูกรงัสายวัดป่าก๎าวหน๎าสามัคคี 
สิ้นเขต ต. โนนโพธ์ิ ม.๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๘๐๐  

๑๐.โครงการลงลูกรงัสายม.๗ ไปหมูํ๑ 
      (บ๎านดงสวาง ม.๗) 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๘๐๐  

๑๑. โครงการลงลกูรังสาย ม.๙ไป ม. ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๑๙,๘๐๐  
๑๒.โครงการลงลูกรงัสาย นายค าไฟ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๑๙,๘๐๐  
๑๓.ติดตั้งระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 (งวดที่๑)  

๕๖,๑๐๐ ๕๖,๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร๎างพื้นฐาน 
 
  จํายขาดเงินสะสม 
  

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๑. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก สายบ๎านนางล าไย ถึงบ๎าน 
นายผดุง (จุดที่ ๒) 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๕๐๐  

๒. โครงการเสรมิลกูรัง ถนนเส๎นอรุณ 
ประเสริฐถึงคลองสํงน้ าชลประทาน 

๓๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐  

๓.โครงการซอํมแซมถนนลูกรัง ถนนเส๎น 
บ๎านนายคูณ ค าแพง ถึงบ๎านนายจ านงค์  
สวาสุด  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

๔.โครงการซอํมแซมถนนลูกรัง เส๎นบ๎า 
นายกมล มรกตเขียวถึงบ๎านนางตวงทอง พิสุทธ์ิ 

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐  

๕. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั เส๎นบ๎านนาง 
เกษี ถึงบ๎านนางออํน กาเผอืก 

๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐  

๖. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํ ๒ 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐  

๗. โครงการซํอมแซมระบบประปาภายใน 
หมูํบ๎าน 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  

๘.  โครงการซํอมแซมถนนลกูรังเส๎นนาย 
สนธยา แพงมีไปฝายห๎วยโพธ์ิ 

๑๔,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐  

๙. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั ถนนเส๎น 
ด๎านทิศเหนือวัดป่าบ๎านโนนโพธ์ิ ไปห๎วยจันทรม์ืด 

๖๕,๐๐๐ ๖๔,๙๐๐  

๑๐. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั ถนนนานาง 
เจียม สายวรณ์ไปรํองนาโฮง 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  

๑๑. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั ถนนสี่แยก 
บ๎านบ าเพญ็ คูณค่ า ไปถึงนานางล าไย ฮูํวิชิต 

๕๘,๐๐๐ ๕๗,๙๐๐  

๑๒. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั เส๎นนาย 
เทพนริันด์ ไปนานางเกสร ทานา 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  

๑๓. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงัซอยบ๎าน 
นายสุนถึงบ๎านนายสมควร  

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐  

๑๔. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงัเส๎น 
ร๎านอาหารน๎องนางถึงคลองสงํน้ า 

๕๓,๐๐๐ ๕๒,๙๐๐  

 
 
 



 

 
รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ

๑๕. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั  
เส๎นหมูํที่ ๔ ไปหนองเดิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๖. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม  
หมูํที่ ๔ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  

๑๗. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนอรุณประเสริฐ ถึงคลองชลประทาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

๑๘.โครงการซอํมแซมถนนลูกรัง ถนนเส๎นดอนปู่ตา
ถึงบ๎านนายมงคล สิงห์คํู (ป่าชุมชน) ชํวงที่ ๑ 

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐  

๑๙. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั เส๎นนานายค า
แสง สองสี ถึงชลประทานอํานห๎วยโพธ์ิ  ชํวงที่ ๑  

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐  

๒๐.โครงการซอํมแซมถนนลูกรัง ถนนเส๎นแยกบ๎าน
ผู๎ใหญํวิชัย แซํผัว ถึงนานายอุเทน สองสี  

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐  

๒๑. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส๎นบ๎าน น.ส.เพญ็พรรณ  ไป 
บ๎านนายประกาศ สืบวงค์ 

๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๗,๕๐๐  

๒๒. โครงการซํอมแซมลูกรังเส๎นบ๎านดงสวาง 
ไปบ๎านดอนดู ํ

๙๕,๐๐๐ ๙๓,๙๐๐  

๒๓.โครงการซอํมแซมถนนเส๎นจากถนน 
บ๎านนายสังวร บุญภายไปนางสอน เห็มจันทร์  

๔๒,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐  

๒๔.โครงการซอํมแซมถนนลูกรังเส๎นข๎าม 
คลองสํงน้ า นานางเพชร กองสิน นานายประเสน 
พระสุรัตน์ไปนานายวันทอง ไห๎วคร ู

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐  

๒๕.โครงการซอํมแซมถนนลูกรังเส๎นบ๎าน 
นายฮอง จงรักกลางไปนานายประเสริฐ ถึงแสง 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐  

๒๖.โครงการซอํมแซมถนนลูกรังเส๎นบ๎าน 
นางกองสี จันสี ถึงคลองชลประทาน  

๑๓๘,๐๐๐ ๑๓๖,๙๐๐  

๒๗. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั เส๎นคลอง
ชลประทานถึงนานางนิยม สุวรรณสาร  
ชํวงที่ ๑  

๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐  

๒๘.โครงการซอํมแซมถนนลูกรังเส๎นบ๎านนาย
อ านาจ เข็มแก๎ว ถึงคลองชลประทาน 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐  

 
 
 
 
 



 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๒๙.โครงการเสริมลูกรงั ถนนเส๎นบ๎านนายสมพร 
ถึงวัดป่าล าดวน 

๔๗,๐๐๐ ๔๖,๙๐๐  

๓๐.โครงการเสริมลูกรงั ถนนบ๎านนางวรรณ 
วิลา ศรีไชยไปที่นานางอาภรณ์  

๕๗,๐๐๐ ๕๖,๙๐๐  

๓๑. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กหมูํ ๙ 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๒๙,๕๐๐  

๓๒.โครงการกอํสร๎างสปริงเวย์ พร๎อมป้ายโครงการ 
๑ ป้าย 

๑๙๓,๐๐๐ ๑๗๘,๕๐๐  

๓๓. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงัเส๎นเฮีอนสุข  
ไปนานายราชัญ ครองศิลป ์

๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐  

๓๔. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั เส๎น สปก.  
ไปนานายสมเพส เสนพันธ์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๓๕. โครงการซํอมแซมถนนลูกรงั ภายในหมูํบ๎าน
หมูํที่ ๔ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด๎านเศรษฐกิจ 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
1. โครงการอบรมเกษตรใช๎ปุ๋ยอินทรีย ์ 30,000 30,000  

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ๎งถ่ิน 
 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การปฏิบติัธรรม    

๑. เขา้ปรวิาสกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรยีนรูป้ระเพณี 

แห่เทียนพรรษา 
  - โอนลด 

๓. โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง ๑๐๐,๐๐๐   
๔. โครงการประเพณีบุญบัง้ไฟบา้นโนนโพธ์ิ ๓๐๖,๐๐๐   

 
 
 
 



 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยกรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
1. โครงการรกัน  า้ รกัป่า รกัษาแผ่นดิน ๓๐,๐๐๐  โอนลด 
2. โครงการสง่เสริมฝึกอบรมเกษตรกรตาม

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๕๐,๐๐๐ ๒๗๑,๐๐๐ โอนเพิ่ม 

3. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยอินทรยี์ ๓๐,๐๐๐  - โอนลด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๑. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั้งใน 

และตํางประเทศ ของผู๎บริการ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสํวนต าบล 

๑50,000 ๒๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม 

๒. โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎สูงอายุ ๖0,000 - โอนลด
งบประมาณ 

๓. อุดหนุนหนํวยงานราชการ ๑๐0,000 ๙๕,๐๐๐  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเบิกจําย หมายเหต ุ
๑. โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๒. โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  
๓. อุดหนุนคณะกรรมการโรงเรียนผู๎สูงอายุ ๑๕๐,๐๐๐  - โอนลด 
๔. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผํนดิน ๓๐,๐๐๐ - โอนลด 

๕. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ    
พระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี  

๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม 

๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดขอก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
๗. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ๑๔๐,๐๐๐  - โอนลด 
๘. โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด TO BE 

NUMBEONE 
๑๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ โอนลด 

๙. โครงการสํงเสริมโภชนาการสุขอนามัยแมํและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

๓๐,๐๐๐  - โอนลด 

๑๐. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ 
เจ๎าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนาวรขัติราชนารี 

๔๓,๐๐๐   

๑๑. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓๐,๐๐๐   
 



 

  
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
 
  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลมีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปาหมายที่
วางไว๎และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล การจัดท าแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณ
และค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 
  ๒. องค์การบริหารสวํนต าบลควรพจิารณาต้ังงบประมาณให๎เพยีงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํ
ละด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตัง้จํายรายการใหมํ  
  ๓. การบริการประชาชนควรปรับสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง เชํน มีจุดบริการ
และเก๎าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน าที่ด ี 
  ๔.  ควรประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ ผํานทางหอกระจายขําวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ขําว
บํอยๆ 
  ๕. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต๎องในการบริการของอบต.  
  จากข๎อเสนอแนะดังกลําว หากองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินการได๎ จะสํงผลให๎
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 


