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บทที่ 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน “ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ  ห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไม มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกิน
ที่ก าหนดไว กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไมได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว 
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การ
ติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด า เนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงานว่า ได้
ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้  เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจ
สั่งการตามสมควรต่อไป เพ่ือให้โครงการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสูความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  

 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนอง

ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผน

พัฒนาต่อไป 

1.2 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนี้ 
1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเปูาหมาย แก้ปัญหาได้ถูก

จุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือ

โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็น
เครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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บทที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่า มี
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต่ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้ นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสู บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกนัเอง จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
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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) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

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

จากการท ากิจกรรมทีม่ีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้ งนี้ 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) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที ่3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 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 เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้ บริหาร
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 างานต่อไป 
เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) 
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการ
ช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็น
แนวคิดที่เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นใน
องค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายใน
องค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณ
ค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับ
การท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับ
การปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ 
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเปูาหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามารถ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

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

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่
การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนา
กรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem -
Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญ
อีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิด
ประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบ
องค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะ
ของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเ ข้าไปใช้ใน
การประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่
การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ 
ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการ
ติดตามและประเมินผลที่เกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการ
ติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอัน
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝุาย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และ
ผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและ
ภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่า 
ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้
ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ใน
การตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดย
ที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับ
ความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์
และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝูาระวังสุขภาวะ
หรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
ก าหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการ
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พัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายหลัก
และเปูาหมายย่อย (3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไป
ได้ (5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

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

การติดตาม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะ
ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว
หรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเปูาหมายที่ก าหนดตามแผนการ

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

(1)  ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเปูาหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

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

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้ เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เปูาหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ 
ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
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(2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การด 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 เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเปูาหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเปูาหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เปูาหมายส่งผลต่อประชากรเปูาหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปูาหมาย อาทิ การบรรลุเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่
ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปูาหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม 

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

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

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

(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวด 
ยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลด
พฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง

กับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคลองกับการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด วนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลา
ของการด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เปูาหมาย 

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 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเปูาหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการ 

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

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

การด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเปูาหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

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

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท
ระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยค านึง ถึง
ชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

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

ด าเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่ วง
ก่อนท าโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่
เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประ
โยชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 
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2.4 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อม
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
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บทที่ 3 
วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสูงใต้ที่ 122/2559  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 และที่ 130/2559  ลงวันที่ 4 เมษายน  2559  
ประกอบด้วย 

1.   นายวัฒนา   อินผิว ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2.   นายธวัชชัย บุญพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ (ม.1) กรรมการ 
3.   นายค านึง น้อยทรง สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ (ม.6) กรรมการ 
4.   นายยุวราช  แสนโสม สมาชิกสภา อบต.หนองสูงใต้ (ม.8) กรรมการ 
5. นายไพศาล บุญราศี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ม.5) กรรมการ 
6.   นายเชิดศักดิ์ อุค า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ม.7) กรรมการ  
7.   นางกรรณิกา วังคะฮาต ผู้อ านวยการ รพ.สต.โคกกลาง กรรมการ  
8.   นายศรีทะยา   ศรีสมบูรณ์พงศ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กรรมการ 
9.   นายรุ่งเพชร   พุทธเสน ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
10.   นางยุพิน   สลางสิงห์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
11.  นายสมัย   ทองใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ม.1) กรรมการ 
12. น.ส.ประไพพรรณ  แก้วค าไสย์ หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางประภาพร เข็มพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความสอดคล องของ
โครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ได้
ก าหนดไวและน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดท าเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
และแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
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(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่
ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

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

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝูาดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางใน
การสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน 
โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การ
สนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
นี้มีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเปูาหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมาก

ที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(3.2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้
ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
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(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 าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์  และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดท าแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้ 
แบบที่ 1 : แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก ) เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ โดยจะท าการประเมินหลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

- แบบท่ี 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงาน (ภาคผนวก ) เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบท่ี 3 : แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (ภาคผนวก ) เป็นแบบประเมิน
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบท่ี 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ในแต่ละโครงการ โดยจะท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  

- แบบท่ี 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก ) เป็นแบบส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต้ในภาพรวม 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 พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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(4) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ต้อง
ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเปูาหมายที่
ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่น ามาเป็นบทเรียน (Lessons 
learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสูงใต ้ดังนี้ 

4.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้   (แบบที่ 1 ) 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                             

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ที่ 93/2561 
 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2561  

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ 
ได้มีการประชุมและจัดประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10
สิงหาคม  2560 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสูงใต้  
ได้มีการประชุมและจัดประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม  2560  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
 

4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการ                     
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสูงใต ้ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสูงใต ้ที่ 94/2561 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2561  
 

5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน               
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสูงใต ้ไดม้ีการประชุมและจดัประชาคมเพื่อ
เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม  2560 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2561 

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสูงใต ้
และประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่  
(พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม  2560  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
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 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    
7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของ

ท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้มีการรวบรวมข้อมูล

และปัญหา/ความต้องการส าคัญมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อคราวจดัเวทีประชาคมท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 
สิงหาคม  2560 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
 

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                       
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การจัดเวทีประคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ท าให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการ
เพื่อเพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

9.   มกีารวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)                 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีการวิเคราะห์จดุแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) รายละเอียดตาม (1) 
 

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์คือ 
“หนองสูงใต้แหล่งธรรม น าธรรมาภิบาล การศึกษาดี มีน้ าพอ 
ก่อรายได้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี ทุกชีวีมีความสุข” 
และมีพันธกิจหลัก 7 พันธกิจ รายละเอียดตาม (2) 
 

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัดมุกดาหาร 

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนา จ านวน 9 ข้อ รายละเอียดตาม (3) 
 

13. มีการก าหนดเปูาหมาย/เปูาประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีการก าหนดเปูาประสงค์
ของการพัฒนาท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบ ยท.02 
 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและ              
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
8 ยุทธศาสตร์ 26 แนวทางการพัฒนา รายละเอียดตาม (4) 
 

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใตม้ีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดมุกดาหาร  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
อนุมัติและประกาใช้แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มกราคม 2561  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 

17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต้หนองสูงใต้ มีการจัดท าบัญชีโครงการพัฒนา 
(แบบ ผ.01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้มีการก าหนดรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตาม
และประเมินผล ได้แก่  

(1) แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(2) แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
(3) แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่   มีการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 
 

 
(1)  การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) 

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

1. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม  
2. เกษตรกรท าการเกษตรหลากหลาย มีความช านาญเป็นอยา่ง
ดแีละมีที่ท ากินเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ ่
3. ประชาชนได้รับการศึกษาด ีและมีความสมัครสมานสามัคค ี
4. ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรดา้นสาธารณสุขดูแลอยา่งทั่วถึง 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ชุมชนเพียบพร้อมด้วยสวสัดิการ 
7. ชุมชนมากด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น 
8. การบริการสาธารณะมีความสะดวก 
9. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาและเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 
10. เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
11.ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
12.ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 

 

1. พ้ืนท่ีท ากินไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
2. แหล่งน้ าเพือ่การเกษตรตื้นเขิน 
3.ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
4. เกษตรกรมหีนี้สินมากเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า 
5. ไม่มีศูนย์กลางตลาดชุมชนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน/รองรับ
สินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม    
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวไมต่่อเนื่อง 
7. ใช้สารเคมีในการเกษตรอยา่งกว้างขวางส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8. การท าอาชีพเสริมของเกษตรกรขาดความต่อเนื่อง 
9. การท างานระบบกลุม่ไม่เข้มแขง็  
10.ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
11.ระบบการบริหารจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนไมค่่อยได้รับ
ความร่วมมือ 
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ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ากัด (Threat : T) 

1. องค์กรศาสนาเป็นท่ีรูจ้ักของคนท่ัวไป 
2. ต าบลหนองสูงใต้เป็นเส้นทางเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
3. หน่วยงานราชการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้บริโภคปลอดภัยในการบริโภคสินค้า  
5. หน่วยงานราชการสนับสนุนข้อมูล แหล่งเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
6. หน่วยงานราชการมีนโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
7. พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พ.ศ. 2542 ได้กระจายอ านาจในการพัฒนาให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1. ปัญหาด้านการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา 
2. ตลาดรับซื้อสินค้าอยู่ห่างไกล 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้พ่ึงงบประมาณจาก
รัฐบาลเป็นหลักในพัฒนา 
4. ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลใหเ้กิดภัยธรรมชาตติ่าง ๆ เช่น 
ภัยแล้ง อุทกภัย 
5. ระเบียบกฎหมายไมเ่อื้อต่อการบริหารจดัการเรื่องกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน 
6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 

 

(2) วิสัยทัศน์การพัฒนา 

จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึง
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ 

“น ้ำเพียงพอ  ก่อรำยได้  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภำพ” 

 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้มีจ านวน  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เปูาประสงค ์:  1. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
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ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 

           1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการศึกษาและ 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

           2. ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
(1) 3. ร้อยละท่ีลดลงของโรคระบาด ร้อยละ 5 
(2) 4. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 5 
(3) 5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ร้อยละ 5 

6. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ  
    สงเคราะห์ 

ร้อยละ 80 

(1) 7. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล ร้อยละ 80 

 พันธกิจหลัก 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ 
    ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
 2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ    

 3. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  และหัตถกรรม ให้เป็นตลาด    
                    ผลผลิตทางการเกษตร 

 4.  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
               และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
 5.  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม  มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 6.  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับ 
     ประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชน และสร้างระบบ 
     บริหารจัดการภาครัฐที่ดี และส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
 7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรปุาไม้  พัฒนาแหล่ง 
    ท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เปูาประสงค ์ :   ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
  และได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด         ค่าเปูาหมาย 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและ 
บูรณะซ่อมแซม 

ร้อยละ 5 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรางระบายน้ าที่ได้รับการก่อสร้าง 
และบูรณะซ่อมแซม 

ร้อยละ 5 

3. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาส่องสว่างในเวลากลางคืน ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์    : 1. พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เปูาประสงค ์:  1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
2. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย 

(1) 1. ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 1 
(2) 2. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นต่อไร่  ร้อยละ 1 
(3) 3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญา 
(4)    เศรษฐกิจพอเพียง 

 ร้อยละ 1 

(5) 4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพ 

 ร้อยละ 1 

5. ร้อยละของปุาชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

 ร้อยละ 5 

6. รอ้ยละที่ลดลงการบุกรุกปุาชุมชน  ร้อยละ 5 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพื้นที่สีเขียว  ร้อยละ 5 
8. ร้อยละของหมู่บ้านที่สภาพแวดล้อมดีข้ึน  ร้อยละ 40 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่จัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย  ร้อยละ 40 

กลยุทธ์    : 1. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด าเนินชีวิต 

 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
5. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

  ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและสัตว์น้ าให้อุดมสมบูรณ์ 
7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบูรณาการ การจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เปูาประสงค ์ :  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์
และส่งเสริมให้คงอยู่สืบไป 

ตัวชี้วัด       :  ร้อยละของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่ได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม 

ค่าเปูาหมาย :  ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์      :   อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เปูาประสงค ์     :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 80 

กลยุทธ์   :  1. สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรอ่ืน 
3. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกและบุคลากรท้องถิ่น 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน 

 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชน 
และสังคม 
 
 
การด าเนินงาน 

แผนงานรักษาความสงบ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ส่วนการศึกษา 
กองคลัง  
กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งน้ า 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชน 
และสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง กองคลัง  
สนง.ปลัด 
ส่วนการศึกษา 
 

3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก 
และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ส่วนการศึกษา 
กองคลัง  
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และส่งเสรมิ 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน 
และสังคม 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส่วนการศึกษาฯ 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

สนง.ปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลดั 
 

ส่วนการศึกษา 
กองคลัง  
กองช่าง 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้    (แบบที่ 2 ) 

(1) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

53 11,741,100.00 41 11,768,000.00 37 11,198,000.00 37 11,153,000.01 

พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

66 79,775,000.00 61 48,075,000.00 53 38,175,000.00 47 26,275,000.00 

เสรมิสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 780,000.00 14 3,530,000.00 10 680,000.00 10 680,000.00 

อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

18 1,040,000.00 18 1,290,000.00 17 990,000.00 17 990,000.00 

บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

11 1,362,000.00 9 765,000.00 9 765,000.00 9 765,000.00 

รวม 161 94,698,100.00 143 65,428,000.00 126 51,808,000.00 120 39,863,000. 

 

(2) น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 35 10,328,285.60 

พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 1,331,200.00 

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 165,000.00 

อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 586,000.00 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 1,122,000.00 

รวม 68 13,532,485.60 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองสูงใต้ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
 วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

 60,000.00  เพ่ือเพ่ิมความรู้
และทักษะการ
ปูองกันภัยต่างๆ 
ให้กับอาสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุาย 
พลเรือน (อปพร.)  

- ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัย ฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
ปีละ 1 ครั้ง 

2. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

รณรงค์
ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 60,000.00  เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและให้ 
บริการประชาชน
ในช่วง 7 วัน
อันตราย  

- รณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ / 
เทศกาล
สงกรานต์ (7 วัน
อันตราย) จ านวน 
2 ครั้ง) 

3. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนด้าน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 200,000.00  เพื่อเพิ่มความรู้ 
และทักษะในการ
ปูองกัน บรรเทา 
สาธารณภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัตงิาน
ปูองกันและ
บรรเทา  
สาธารณภัย  

อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
และผู้ปฏิบัติงาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย  

4. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จัดหาอุปกรณ์
การปูองกัน
และบรรเทา 

 18,000.00  เพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือและ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

-อุปกรณ์การ
ปูองกันและ
บรรเทา 

5. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 50,000.00  -เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน -
เพ่ือบ าบัดฟื้นฟู 

-กิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และ
กิจกรรมบ าบัด
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ผู้ติด/ผู้เสพยา 
เสพติด  

ฟ้ืนฟู 

6. พัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

วันเด็ก
แห่งชาติ 

 50,000.00  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมร่วมกัน 
ได้รับการพัฒนา
ทั้งทางด้าน
รา่งกายและจิตใจ 

-จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ จ านวน 
1 ครั้ง 

7. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อาหาร
กลางวัน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก  

 445,900.00  เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย 

- อาหารกลางวัน 

8. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อาหารเสริม 
(นม) 

 727,885.60  เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
เสริม (นม) 
รับประทาน 

-อาหารเสริม 
(นม) 

9. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จัดหาอุปกรณ์
การเล่นเด็ก 
(ในร่มและ
กลางแจ้ง) 

 100,000.00  เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเล่น
ทั้งกลางแจ้งและ
ในร่มซึ่งจะส่งผล
ต่อพัฒนาการที่ดี
ของเด็ก 

อุปกรณ์การเล่น
เด็ก 

10. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 30,000.00  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
การถ่ายทอด
ความรู้แก่
บุคลากรทาง
การศึกษา  

-พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

11. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์ 

 35,000.00  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น
ออกซิเจน 
เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

12. พัฒนาคนและ หน่วยบริการ  300,000.00  เพ่ือให้บริการแก่ จัดระบบ
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สังคมท่ีมีคุณภาพ แพทย์ฉุกเฉิน 
ต.หนองสูงใต้ 

ประชาชนที่
เจ็บปุวยฉุกเฉิน 

การแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบล 

13. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ฝึกอบรมการ
กู้ชีพกู้ภัย 

 60,000.00  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉนิและเพ่ิม
ทักษะความรู้
ให้กับผู้ 
ปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

อบรมการกู้ชีพ
กู้ภัย ปีละ 1 ครั้ง 

14. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ช่วยเหลือ
ประชาชน
ตามอ านาจ
หน้าที่ 

 30,000.00  เพ่ือให้ผู้ยากไร้/ 
ผู้ด้อย โอกาส 
ทางสังคม 
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ  

ช่วยเหลือผู้
ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ผู้ที่ประสบ
ภัยพิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ 

15. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ 

 144,000.00  เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ อย่าง
ใกล้ชิด 

ผู้สูงอายุทุกคนใน
ต าบลได้รับการ
ดูแล เอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด 

16. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ชวนผุเฒ่าเล่า
ความหลัง 

 35,000.00  เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 
อย่างน้อย 
ปีละ 3 ครั้ง  

จัดกิจกรรม 
ให้กับผู้สูงอายุ 
ได้ท าร่วมกัน 
อย่างน้อย 
ปีละ 3 ครั้ง 

17. พัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
สร้างอาชีพใน
ชุมชน 

 50,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน
ด ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีอาชีพ 
มีรายได ้ 

จัดกิจกรรม
สนับสนุน 
ส่งเสริมอาชีพ 
ประชาชนมี
รายได ้ 

18. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

สานสัมพันธ์
ครอบครัว
อบอุ่น 

 30,000.00  เพ่ือสร้างเวทีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดับ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น 
ปีละ 1 ครั้ง 

19. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

รณรงค์ 
ส่งเสริมการ

 35,000.00  เพ่ือปูองกันการ
เกิดไฟปุาช่วงฤดู

อบรม ให้ความรู้
การปูองกันไฟปุา 
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ปูองกันไฟปุา แล้ง ท าแนวกัน
ไฟ เพ่ือให้กลุ่ม 
ราษฎรอาสา 
สมัครพิทักษ์ปุา
(รสทป.) ท างาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

อุปกรณ์ดับไฟ /
จัดท าแนวกันไฟ 

20. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ิมศักยภาพ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

 30,000.00  เพ่ือเชื่อมโยง
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับแผน
ชุมชนและเพ่ิม
ศักยภาพของ  
ผู้มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนา 

จัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บา้น 
ต าบล และอบรม
ให้ความรู้การ
จัดท าแผน 

21. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพ
ความพิการ 

 1,468,800.00  เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห ์ 
ผู้พิการให้มีเงิน 
ในการ ยังชีพ 
ส าหรับใช้จ่าย  
ในชีวิตประจ าวัน 
  

-จ่ายเบี้ยความ
พิการ  

22. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 4,543,200.00  เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุให้มี
รายได ้ในการ 
ยังชีพ ใช้จ่าย  
ในชีวิตประจ าวัน  

จา่ยเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  
เดือนละ 1 ครั้ง 

23. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

 30,000.00  เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห ์ผู้ปุวย
เอดส์ให้มีเงินใน
การยังชีพ 
ส าหรับใช้จ่าย  
ในชีวิตประจ าวัน 
  

-จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) 
เดือนละ 1 ครั้ง 

24. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล

 50,000.00  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการ
ชุมชน อย่าง

จัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิก
กองทนุสวัสดิการ
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หนองสูงใต้ ทั่วถึง  ชุมชนต าบล
หนองสูงใต้ 

25. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
พ้ืนที่ต าบล
หนองสูงใต้ 

 180,000.00  เพ่ือส่งเสริมการ
ท างานของ
กองทุนสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ต าบล
หนองสูงใต้โดย
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
มีประสิทธิภาพ
การท างาน
กองทุนเข้มแข็ง 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
พ้ืนที่ต าบล 
หนองสูงใต้ 

26. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ
ส่งเสริมพลัง
แผ่นดินขจัด
สิ้นปัญหายา
เสพติด 

 50,000.00  เพ่ือปูองกันและ
เฝูาระวังการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดในหมู่บ้าน 

กิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

27. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียน
ประถมศึกษา 

 1,108,000.00  เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย 

อาหารกลางวัน 

28. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการสาน
ตะกร้าจาก
เส้นพลาสติก 

 10,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได ้
เรียนรู้การ
ประกอบอาชีพ  

อบรมสานตะกร้า
พลาสติก 

29. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ 
ขนมไทยเพื่อ
เด็กไทย 
ยุคใหม่ 

 10,000.00  เด็กนักเรียน รู้จัก
ขนมไทย สามารถ
ท าเป็นและ
อนุรักษ์ขนมไทย
ในท้องถิ่นได้ 

อบรม 
การท าขนมไทย 

30. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
อันพึง

 50,000.00  เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอัน  
พึงประสงค์ 8 
ประการ ฯ ของ
นักเรียน ร.ร.หนอง

จัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 
ประการ ฯ 
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ประสงค์ 8 
ประการ ฯ 

แวงวิทยาคม โดย
ใช้ หนองแวง 
LOVE MODEL  

31. พัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการเสริม
ทักษะชีวิต
ปูองกันเอดส์ 

 20,000.00  เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนเพื่อให้
แกนน าชุมชน 
และเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน 
 

อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
1 ครั้ง 

32. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพเพื่อลด
เสี่ยงลดโรค 

 20,000.00  เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนมี
พฤติกรรมการ
บริโภค ที่ถูกต้อง 
ออกก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน  
 

ตรวจคัดกรอง
และอบรมกลุ่ม
เสี่ยงสูงเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง 
ปีละ 1 ครั้ง 

33. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนา
บทบาทสตรี 

 20,000.00  เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนา บทบาท
กลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็ง  

กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนา
บทบาทสตรี 

34. พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุน
ภายใน
หมู่บ้าน 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ในหมู่บ้าน/
ชุมชน  

 150,000.00  เพ่ือรักษาความ
สะอาดของชุมชน 
สร้างความเป็น
ระเบียบของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

กิจกรรมปรับ 
ภูมิทัศน์ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านฯ 
อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

35. พัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

 127,500.00  เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับ
เด็ก ศพด. 

สื่อการเรียนการ
สอน 

36. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 

 12,000.00  เพ่ือตรวจสอบ
ความสะอาดของ

ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า  
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แหล่งน้ า ทีใ่ช้เป็น
แหล่งน้ าดิบผลิต
น้ าประปา  
 
 
 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 แหล่ง 

37. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้าน
หนองแคน 
หมู่ที่ 7 

 400,100.00  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 
ปีละ 125 เมตร 

38. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้าน
แวง หมู่ที่ 8 

 97,600.00  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  
ปีละ 125 เมตร 

39. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง 
รางระบายน้ า 
คสล. บ้าน
เหล่าน้อย  
หมู่ที่ 4  

 121,500.00  เพ่ือให้การระบาย
น้ าในหมู่บ้าน
เป็นไปโดยสะดวก 
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง ในชุมชน  

ร่องระบายน้ า
แบบมีฝาปิด 

40. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ภายใน
ต าบล 

 100,000.00  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและ
ล าเลียงพืชผล 
ทางการเกษตร  

ถนนลูกรัง กว้าง 
5 เมตร 
ระยะทาง ปีละ 
300 เมตร  

41. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เพื่อ
การเกษตร 

 350,000.00  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและ
ล าเลียงพืชผล 
ทางการเกษตร  

ถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 
 ปีละ 300 เมตร  

42. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยกคันดิน 
(ถนนดิน) 
เพ่ือ
การเกษตร 

 150,000.00  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 
ปีละ 250 เมตร  
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43. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไฟฟูา
แรงต่ าเพ่ือ
การเกษตร 

 100,000.00  เพื่อความสะดวก
ในการประกอบ
อาชีพแก่เกษตรกร
และมีความ
หลากหลาย ใน
การท าการเกษตร 

ขยายไฟฟูาแรง
ต่ าเพ่ือการเกษตร 
ปีละ 2.5 
กิโลเมตร 

44. เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ปูองกันและ
ก าจัดโรคด้าน
ปศุสัตว์ 

 30,000.00  เพ่ือให้เกษตรกร 
มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคระบาดสัตว์
รักษาและปูองกัน
ได้ทันท่วงที 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

45. เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและ
บริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร
ประจ าต าบล
หนองสูงใต้ 

 30,000.00  เพ่ือให้เกษตรกร 
มีแหล่งค้นคว้า
ข้อมลู ข่าวสาร
ด้านการเกษตร
เพ่ือถ่ายทอดองค์ 
ความรู้ต่าง ๆ  

- ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเกษตรแก่
ประชาชนใน
ต าบล 

46. เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ลอกวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

 15,000.00  เพ่ือปูองกันการ
ตื้นเขินของแหล่ง
น้ า 

ลอกวัชพืชใน
แหล่งน้ า 

47. เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ 
ส่งเสริม ฟื้นฟู 
การปลูก
ต้นไม้เพ่ิมผืน
ปุา ในที่ดิน
ของตนเอง 
ปุาชุมชน  
ปุาสงวน 

 10,000.00  ปลูกจิตส านึกใน
เรื่องของการ
อนุรักษ์ปุาไม้ 

รณรงค์ ส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู การปลูก
ต้นไม้เพ่ิมผืนปุา 

48. เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ขยะแบบมี
ส่วนร่วม 

 50,000.00  เพ่ือปูองกันการ
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
และรณรงค์ให้
ประชาชนรักษา
ความสะอาดใน
หมู่บ้าน /ชุมชน 

การบริหาร
จัดการขยะ 
แบบมีส่วนร่วม 

49. เสริมสร้าง จัดหาวัสดุ  30,000.00  เพ่ือจัดหาวัสดุ วัสดุเกษตร 
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เศรษฐกิจฐานราก
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

เกษตร เกษตรไว้ใช้ใน 
อบต. 

50. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แข่งขนักีฬา
พ่อบ้าน - 
แม่บ้านต้าน
ยาเสพติด 

 80,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้
กลุ่มพ่อบ้าน - 
แม่บา้น ได้มี
โอกาสออก 
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาให้กับ
กลุ่มพ่อบ้าน - 
แม่บา้น 

51. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬา
เยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

 50,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนรักการ
ออกก าลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ 
ไม่ยุง่เกี่ยว 
ยาเสพติด  

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาให้กับ
กลุ่มเยาวชน 

52. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดหาอุปกรณ์
เล่นกีฬา/ออก
ก าลังเพ่ือ
สุขภาพ 

 30,000.00  เพ่ือให้ประชาชน
มี อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา/ออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  

อุปกรณ์เล่นกีฬา/
ออกก าลัง 

53. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬา 

 20,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย  
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ 
ไม่ยุง่เกี่ยว 
ยาเสพติด  

ส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาที่
หนว่ยงานต่าง ๆ
จัดขึ้น 

54. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 30,000.00  เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กรัก
การออกก าลัง
กาย และเด็ก มี
สุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรง  

จัดการแข่งขัน
กีฬาใหเ้ด็กเล็ก 
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55. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พาลูกจูง
หลาน เข้าวัด 
ฟังธรรม 

 16,000.00  เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และเป็นการ
ปลูกฝังจิตอาสา 
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบล
หนองสูงใต้ 

จดักิจกรรมเข้า
วัด ฟังธรรมให้
เด็กและเยาวชน 

56. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 

 100,000.00  เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์และ
กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และ
กิจกรรม วัน
ผู้สูงอายุ  
จ านวน 1 ครั้ง 

57. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 80,000.00  เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน
งานประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
จ านวน 1 ครั้ง 

58. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริม 
สนับสนุน
กิจกรรมวัน
ส าคัญและพิธี
การทาง
ศาสนา 

 50,000.00  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมวันส าคัญ
และพิธีการทาง
ศาสนาของ
ประชาชนใน
ต าบลหนองสูงใต้  

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมวัน
ส าคัญ และพิธี
การทางศาสนา  

59. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โฮมเหง้าเผ่าผู้
ไทย ไหว้พระ
ไกรสรราช 

 30,000.00  เพ่ืออนุรักษ์  
และ สืบทอด
วัฒนธรรม
ประเพณีชาว 
ผู้ไทย และยกย่อง
เชิดชู ผู้ก่อตั้ง
เมอืงหนองสูง  

จัดงานโฮมเหง้า
เผ่าผู้ไทย ไหว้
พระไกรสรราช  
ปีละ 1 ครั้ง 
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60. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค้ าคูณผู้ไท 
ไหว้เจดีย์
หลวงปูุหล้า 
ผ้าทอมือเมือง
หนองสูง 

 100,000.00  เพ่ือร าลึกถึง 
หลักธรรม  
ค าสอน คุณงาม
ความดี ของหลวง
ปูุหล้า ที่มีต่อ 
พุทธศาสนิกชน  

จัดงานค้ าคูณผู้ไท 
ไหว้เจดีย์หลวงปูุ
หล้า ผ้าทอมือ
เมืองหนองสูง  
ปีละ 1 ครั้ง 

61. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

รณรงค์การ
เข้าร่วมรับฟัง
การประชุม
สภาท้องถิ่น 

 0.00  เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อให้
สภาท้องถิ่น
เข้มแข็ง 
 

-ประชาชนเข้า
ร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา 
อบต.หนองสูงใต้ 

62. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

รับรองและ
พิธีการ 

 40,000.00  เพ่ือรับรองบุคคล, 
คณะบุคคล ต่างๆ 
และจัดงานส าคัญ
ต่างๆของทาง
ราชการ 

จัดรับรองบุคคล ,
คณะบุคคล และ
พิธีการต่าง ๆของ
ทางราชการอย่าง
น้อย ปีละ 5 ครั้ง 

63. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

อบรมสัมมนา 
พัฒนา
ศักยภาพ 
เพิ่มพูนความรู้ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกและ
เจ้าหน้าที่ 
อบต. 

 300,000.00  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที ่ 
และ ส.อบต. 
ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

การเข้ารับการ
อบรมสัมมนา 
ของคณะ
ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่  
ส.อบต. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

64. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

คุณธรรม  
น าความรู้ 

 20,000.00  เพ่ือส่งเสริมให้ 
คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ  
ส.อบต. เป็นผู้มี
คุณธรรม  
 
 

จัดอบรม
โครงการ
คุณธรรม น า
ความรู ้ 
จ านวน 1 ครั้ง 

65. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

แผนที่ภาษี
และทะเบียน

 140,000.00  เพ่ือพัฒนางาน 
จัดเก็บรายได้ให้มี

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
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ทรัพย์สิน ประสิทธิภาพเกิด
ความชัดเจนใน
การจัดเก็บภาษี  
 

ทรัพย์สิน 

66. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัด
จ้างของ 
อปท. 

 25,000.00  เพ่ือให้ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับ
อ าเภอ มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เหมาะสมและ
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

- เครือ่งมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อปท.ระดับ
อ าเภอ มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เหมาะสมและ
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

67. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

พัฒนา
ศักยภาพ 
ผู้ให้บริการ
ของ อบต.
หนองสูงใต้ 

 520,000.00  เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการ  
ของเจ้าหน้าที่  
อบต.หนองสูงใต้ 

จนท. อบต.ได้รับ
การอบรม คนละ
สองครั้งต่อปี 

68. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

 77,000.00  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ ของ 
จนท. 

คอมพิวเตอร์  
โน้ตบุค 2 เครื่อง 
/เครื่องพิมพ์
เลเซอร ์1 เครื่อง 
/ด าเนินการ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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4.3  การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบที่ 3) 
     อบต.หนองสูงใต้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จ านวนเงิน 9,447,582 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 50 
โครงการ จ านวนเงิน 9,387,385 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 27 7,903,386.40 27 7,854,584.00 

พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 908,800.00 7 908,800.00 

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 81,000.00 4 81,000.00 

อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

8 185,213.00 8 185,213.00 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 369,183.00 4 357,788.00 

รวม 50 9,447,582.40 50 9,387,385.00 

     
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองสูงใต้ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

รณรงค์ปูองกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 60,000.00 3,200.00 1/2561    
(นางสุพัตรา 
วงษ์ชม) 

27/12/2560 1 

  1,500.00 

2/2561       
(ร้านสีน้ า    
นายสุรพงษ์ 
เชาว์เชี่ยวชาญ) 

26/12/2560 3 

  2,000.00 
3/2561      
(นายมิตร พุทธ
พันธ)์ 

27/12/2560 7 
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  2,800.00 

4/2561     
(ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์
แอนดีไซน์) 

09/04/2561 3 

  2,000.00 
5/2561   
(นายมิตร   
พุทธพันธ์) 

10/04/2561 8 

  13,300.00 
18/2561  
(ร้านถุงเงิน) 

11/04/2561 3 

2. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

จัดหาอุปกรณ์
การปูองกัน
และบรรเทา 

 18,000.00 15,535.00 31/2561  
(บริษัทไฟร์
โฟกัสเซลแอน
เซอร์วิสจ ากัด) 

02/08/2561 30 

3. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 50,000.00 4,200.00 1/2561   
(น.ส.ปทุมทิพย์ 
คนกล้า 

23/08/2561 1 

  3,500.00 
2/2561  (ร้าน
ส าราญสุข) 

23/08/2561 1 

  9,500.00 
3/2561    
(นายศิวรัตน์ 
ระดมสุข) 

23/08/2561 1 

  4,500.00 
4/2561 (ร้าน
ส าราญสุข) 

23/08/2561 1 

  900.00 
5/2561 (ร้าน
ค าชะอีอิงเจ็ท) 

22/08/2561 3 

  3,600.00 
6/2561     
(ค่าสมนาคณุ
วิทยากร) 

23/08/2561 1 

4. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

วันเด็กแห่งชาต ิ  50,000.00 15,000.00 9/2561 
(ร้านสหกิจ   
เทรดดิ้ง) 

11/01/2561 1 

  2,655.00 
1/2561   (นาง
พยงค์  ฮันวงค์) 

11/01/2561 1 

  1,000.00 
2/2561 (ร้าน
ส าราญสุข) 

11/01/2561 1 

  3,000.00 

3/2561     
(ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์) 
 

10/01/2561 3 

  7,000.00 25/2561   11/01/2561 2 
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(นางฉวีวรรณ 
คชทิพย์) 
 

  11,000.00 
26/2561(นาย
ณัฐวุฒิ แพงมี) 

12/01/2561 1 

5. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 445,900.00 23,400.00 1/2561 08/11/2560 60 

  71,500.00 2/2561 08/11/2560 60 

  23,400.00 3/2561 08/11/2560 60 

6. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อาหารเสริม 
(นม) 

 727,885.60 391,938.40 5/2561
อสค.ศพฐ /
ศพด       
(นายเลิศพงศ์ 
กัลยาณลาภ) 

14/11/2560 180 

  311,548.00 24/2561 08/06/2561 120 

7. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

จัดหาอุปกรณ์
การเล่นเด็ก 
(ในร่มและ
กลางแจ้ง) 

 100,000.00 83,300.00 28/2561(
ร้านบุค๊เซน
เตอร์  

18/07/2561 5 

8. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 35,000.00 31,680.00 37/2561 28/09/2561 30 

9. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

หน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 
ต.หนองสูงใต ้

 300,000.00 73,600.00 1/2561(นาย
มาลัย แสนสุข) 

29/09/2560 92 

  72,000.00 
23/2561(นาย
มาลัย แสนสุข) 

29/12/2560 90 

  72,800.00 
36/2561(นาย
มาลัย แสนสุข) 

30/03/2561 91 

  73,600.00 
41/2561(นาย
มาลัย แสนสุข) 

29/06/2561 92 

10. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอาย ุ

 144,000.00 11,100.00 1/2560 02/10/2560 45 

  11,100.00 2/2561 01/11/2560 30 

  11,100.00 3/2561 01/12/2560 30 

  11,100.00 4/2561 01/01/2561 331 

  11,100.00 5/2561 01/02/2561 28 
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  10,800.00 6/2561 01/04/2561 30 

  10,800.00 7/2561 04/05/2561 30 

  10,800.00 8/61 19/06/2561 30 

  10,800.00 9/2561 04/07/2561 30 

  10,800.00 10/2561 01/08/2561 30 

  10,500.00 11/2561 01/09/2561 30 

11. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

ชวนผุเฒ่าเล่า
ความหลัง 

 35,000.00 1,080.00 1/2561  
ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์
แอนดีไซน์
(นายกฤติเดช 
ภคเลศิพิทยา
กุล) 

09/05/2561 3 

  9,000.00 
39/2561  
(นายธงชัย 
ทองมหา) 

09/05/2561 1 

12. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

รณรงค์ 
ส่งเสริมการ
ปูองกันไฟปุา 

 35,000.00 3,800.00 1/2561      
ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์
แอนดีไซน์
(นายกฤติเดช 
ภคเลศิพิทยา
กุล) 

16/03/2561 3 

  6,200.00 
15/2561 
ร่้านส าราญสุข 

19/03/2561 1 

  15,000.00 
23/2561  
(ส.อ.เอกสิทธ้์ 
อุค า) 

19/03/2561 30 

13. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

เพิ่มศักยภาพ
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

 30,000.00 18,720.00 1/2561 12/09/2561 15 

  9,990.00 2/1561 12/09/2561 15 

  900.00 3/2561 12/09/2561 15 

14. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

 1,468,800.00 120,800.00 1/2561 02/10/2560 31 

  121,600.00 2/2561 01/11/2560 30 
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  122,400.00 3/2561 01/12/2560 30 

  123,200.00 4/2561 01/01/2561 30 

  123,200.00 5/2561 01/02/2561 29 

  123,200.00 6/2561 01/03/2561 30 

  121,600.00 7/2561 01/04/2561 121,600 

  122,400.00 8/2561 01/05/2561 31 

  123,200.00 9/2561 01/06/2561 30 

  124,000.00 10/2561 01/07/2561 30 

15. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 4,543,200.00 374,300.00 1/2561 02/10/2560 31 

  373,600.00 2/2561 01/11/2560 30 

  373,600.00 3/2561 01/12/2560 30 

  371,000.00 4/2561 01/01/2561 30 

  371,000.00 5/2561 01/02/2561 30 

  369,500.00 6/2561 01/03/2561 30 

  368,900.00 7/2561 01/04/2561 30 

  367,300.00 8/2561 01/05/2561 30 

  368,000.00 9/2561 01/06/2561 30 

  367,300.00 10/2561 01/07/2561 30 

16. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

 30,000.00 2,000.00 1/2561 02/10/2560 31 

  2,000.00 2/2561 01/11/2560 30 

  1,500.00 3/2561 01/12/2560 31 

  1,500.00 4/2561 01/01/2561 31 

  1,500.00 5/2561 01/02/2561 29 

  1,500.00 6/2561 01/03/2561 30 

  1,500.00 7/2561 02/04/2561 30 

  1,500.00 8/2561 01/05/2561 30 

  1,500.00 9/2561 01/06/2561 30 

  1,500.00 10/2561 01/07/2561 30 

17. พัฒนาคนและสังคมที่ สมทบกองทุน  50,000.00 49,640.00 1/2561 03/09/2561 30 
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มีคุณภาพ สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
หนองสูงใต้ 
 

18. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
พื้นที่ต าบล
หนองสูงใต้ 

 180,000.00 170,000.00 1/2561 01/01/2561 270 

19. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ
ส่งเสริมพลัง
แผ่นดินขจัดสิ้น
ปัญหายาเสพ
ตดิ 

 50,000.00 10,000.00 1/2561(ม.8) 24/09/2561 30 

  10,000.00 2/2561(ม.2) 24/09/2561 30 

20. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน
ส าหรับ
โรงเรียน
ประถมศึกษา 

 1,108,000.00 69,000.00 1/2561 02/10/2560 360 

  51,000.00 2/2561 02/10/2560 360 

  74,000.00 3/2561 02/10/2560 360 

  28,000.00 4/2561 02/10/2560 360 

  50,000.00 5/2561 02/10/2560 360 

  51,000.00 6/2561 02/10/2560 360 

  28,000.00 7/2561 02/10/2560 360 

  67,000.00 8/2561 02/10/2560 360 

  50,000.00 9/2561 10/04/2561 90 

  73,000.00 10/2561 17/05/2561 60 

  75,000.00 11/2561 23/05/2561 60 

  47,000.00 12/2561 23/05/2561 60 

  61,000.00 13/2561 07/06/2561 90 

  57,000.00 14/2561 07/06/2561 90 

  28,000.00 15/2561 12/06/2561 90 
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  48,000.00 16/2561 02/07/2561 90 

  75,000.00 17/2561 02/07/2561 90 

  56,000.00 18/2561 01/07/2561 90 

21. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการสาน
ตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 

 10,000.00 10,000.00 1/2561 02/10/2560 360 

22. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการขนม
ไทยเพื่อ
เด็กไทยยุคใหม ่

 10,000.00 10,000.00 1/2561 01/01/2561 270 

23. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 
ประการ ฯ 

 50,000.00 50,000.00 1/2561 02/10/2560 360 

24. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการเสรมิ
ทักษะชีวิต
ปูองกันเอดส ์

 20,000.00 20,000.00 1/2561 27/09/2561 30 

25. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุน
โครงการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม
สขุภาพเพื่อลด
เสี่ยงลดโรค 

 20,000.00 20,000.00 1/2561 27/09/2561 30 

26. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาบทบาท
สตร ี

 20,000.00 20,000.00 7/2561 07/03/2561 30 

27. พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

อุดหนุนภายใน
หมู่บ้านและ
รักษา
สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  

 150,000.00 20,000.00 1/2561 23/05/2561 30 

  20,000.00 2/2561 23/05/2561 60 

  20,000.00 3/2561 23/05/2561 60 

  20,000.00 4/2561 23/05/2561 60 

28. พัฒนาแหล่งน้ าและ ตรวจสอบ  12,000.00 6,000.00 1/2561 30/08/2561 30 
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โครงสร้างพืน้ฐาน คุณภาพน้ า 

29. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้าน
หนองแคน ม.7 

 400,100.00 89,000.00 6/2561(ร้าน
ก าพลก่อสร้าง) 

05/01/2561 30 

30. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแวง 
หมู่ที่ 8 

 97,600.00 97,500.00 16/2561(หจก.
ส าราญสุข
วัฒนาพานิชย์) 

12/06/2561 30 

31. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล. บ้านเหลา่
น้อย หมู่ที่ 4  

 121,500.00 121,300.00 14/2561(หจก.
ส าราญสุข
วัฒนาพานิชย์) 

20/03/2561 30 

32. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ภายใน
ต าบล 

 100,000.00 100,000.00 2/2561(ร้าน
เกรียงสมร
ทรัพย์เจรญิ) 

14/12/2560 30 

33. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เพื่อ
การเกษตร 

 350,000.00 49,500.00 13/2561(ร้าน
เกรียงสมร
ทรัพย์เจรญิ) 

01/11/2560 20 

  249,500.00 
7/2561(ร้านเก
นรียงสมร
ทรัพย์เจรญิ) 

15/01/2561 30 

  46,500.00 
18/2561(ร้าน
เกรียงสมร
ทรัพย์เจรญิ) 

09/11/2560 20 

34. พัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยกคันดิน (ถนน
ดิน) เพื่อ
การเกษตร 

 150,000.00 149,500.00 9/2561(ร้าน
กรียงสมร
ทรัพย์เจรญิ) 

15/01/2561 30 

35. เสรมิสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปูองกันและ
ก าจัดโรคด้าน
ปศุสัตว ์

 30,000.00 480.00 1/2561 ร้านก
ฤต
คอมพิวเตอร์
แอนดีไซน์
(นายกฤติเดช 
ภคเลศิพิทยา
กุล) 

19/03/2561 3 

  18,200.00 
16/2561ร้าน
รวมปปศุสตัว ์

22/03/2561 5 

36. เสรมิสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและ
บริหารจดัการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร
ประจ าต าบล

 30,000.00 13,120.00 1/2561 02/07/2561 30 
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หนองสูงใต้ 

  

  
10,620.00 

 
 

 2/2561 01/08/2561 30 

37. เสรมิสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ 
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
การปลูกต้นไม้
เพิ่มผืนปุา ใน
ที่ดินของตนเอง 
ปุาชุมชน ปุา
สงวน 

 10,000.00 4,500.00 1/2561 02/07/2561 30 

  1,080.00 2/2561 02/07/2561 30 

38. เสรมิสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สง่เสริมการ
บริหารจดัการ
ขยะแบบมสี่วน
ร่วม 

 50,000.00 33,000.00 19/2561 
(นางสุพัตรา 
วงษ์ชม) 

08/05/2561 3 

39. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬา
พ่อบ้าน - 
แม่บ้านต้านยา
เสพติด 

 80,000.00 3,500.00 1/2561 22/12/2560 3 

  6,000.00 
20/2561 
(นายณัฐวุฒิ 
แพงมี) 

25/12/2560 3 

  3,000.00 
2/2561 
(นางสุพัตรา 
วงษ์ชม) 

22/12/2560 3 

  1,113.00 
3/2561 (ร้าน
ส าราญสุข) 

22/12/2560 3 

40. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยา
เสพติด 

 50,000.00 4,500.00 1/2561    
(นายธงชัย 
อินทร์ผิว) 

22/06/2561 3 

41. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

 20,000.00 4,000.00 1/2561  
นายมาลยั 
แสนสุข 

19/03/2561 4 

42. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

 30,000.00 3,000.00 1/2561 
(นายธงชัย 

06/09/2561 1 
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และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เล็ก อินทร์ผิว) 

43. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

 100,000.00 6,000.00 37/2561 
(นายนณัฐวุฒิ 
แพงมี) 

11/04/2561 3 

44. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 80,000.00 25,000.00 15/2561(นาย
ณัฐวุฒิ แพงมี) 

02/11/2560 1 

  9,900.00 
16/2561 
(นางสมรวย 
ไชยแสง) 

02/11/2560 1 

  5,200.00 
17/2561 
(ร้านสีน้ า) 

02/11/2560 1 

45. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โฮมเหง้าเผา่ผู้
ไทย ไหว้พระ
ไกรสรราช 

 30,000.00 1,600.00 1/2561ร้าน
ส าราญสุข 
(นายวัฒนา 
ส าราญสุข 

08/03/2561 1 

  3,500.00 

2/2561 
ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์)
นายกฤตติเดช 
ภคเลศิพิทยา
กุล) 

07/03/2561 3 

  5,000.00 
3/2561 นาย
วิเศษ เผ่าหอม 

08/03/2561 1 

  3,900.00 
4/2561 นาย
ธนาวุธ อินผิว 

08/03/2561 1 

46. อนุรักษ์และส่งเสริม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค้ าคูณผู้ไท ไหว้
เจดีย์หลวงปูุ
หล้า ผ้าทอมือ
เมืองหนองสูง 

 100,000.00 100,000.00 7/2561 
(อุดหนุน) 

01/01/2561 31 

47. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

รับรองและพิธี
การ 

 40,000.00 2,000.00 1/2561 
(นางดวงจันทร์ 
มลีรตัน์) 

26/06/2561 5 

  8,700.00 2/2561 01/07/2561 30 

  720.00 3/2561 02/07/2561 30 

  1,020.00 4/2561 02/07/2561 30 
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  5,400.00 5/2561 01/08/2561 30 

  1,060.00 6/2561 01/08/2561 30 

48. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมสมัมนา 
พัฒนา
ศักยภาพ 
เพิ่มพูนความรู้ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกและ
เจ้าหน้าท่ี 
อบต. 

 300,000.00 480.00 1/2561      
ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์ 
แอนดีไซน์)
นายกฤติเดช 
ภคเลศิพิทยา
กุล) 

05/02/2561 3 

  75,000.00 

27/2561
กาฬสินธุ ์
ทราเวล
(นยายอลงณ์
กรต น้อยนาง) 

05/02/2561 7 

  4,500.00 
2/2561 
(นางสุพัตรา 
วงษ์ชม) 

05/02/2561 1 

  145,245.00 15/2561(ยืม) 15/02/2561 30 

49. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

คุณธรรม น า
ความรู ้

 20,000.00 10,350.00 1/2561 12/09/2561 15 

  600.00 2/2561 12/09/2561 15 

  4,500.00 3/2561 12/09/2561 15 

50. บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 140,000.00 36,000.00 8/2561 
(นายนราศักดิ์ 
บุรัตน์) 

28/09/2560 181 

  36,000.00 
9/2561 
(นางสาวพัชรา
ภรณ์ ปทัทุม) 

28/09/2560 181 

  18,000.00 
34/2561 
(น.ส.พัชรา
ภรณ์ ปัททุม) 

30/03/2561 90 

  18,000.00 
35/2561 
(นายนราศักดฺ้้ 
บุรัตน์) 

30/03/2561 90 

  1,608.00 

3/2561 
(ร้านกฤต
คอมพิวเตอร์
แอนด์ดีไซน์) 

09/05/2561 
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4.  แบบประเมินความพึงพอใจ  (แบบที่ 4 ) 

(1)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้   

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสุดการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

 
 

 
ความพึงพอใจ 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 
9) ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

.................-...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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(2)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ในภาพรวม 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ เช่น การแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนต่าง ๆ การท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น  มากน้อยเพียงใด 

 

ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย ไม่พอใจ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 25 60 5 2 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 30 51 10 1 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 32 48 10 3 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนทราบ 

5 25 55 10 5 

5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4 30 46 10 10 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5 30 50 10 5 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

7 45 33 10 5 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 40 35 10 7 
9.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 40 45 4 1 

ภาพรวม 6.88 33.00 47.01 8.78 4.33 
 
ข้อเสนอแนะ  

................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... ....................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................... .......................................................... ................... 

.............................................................................................................................................................................. ... 
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              ขอขอบพระคุณในความกรุณาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

                                                                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ                  
                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ
ตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ได้ดังนี้  

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (1)  การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ด าเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 
 (2) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ใช้แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) รวม
ทั้งสิ้น (4 ปี) 550 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 251,797,100 บาท  เฉพาะปี พ.ศ. 2561 มี 161 โครงการ 
งบประมาณ 94,698,100 บาท  อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
68 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 13,532,485.60   

 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2561 (ประกาศใช้เมื่อวันที่     กันยายน 2559) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่
ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือประเมินผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

  -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ  35 โครงการ เป็นเงิน 10,328,285.60  บาท  

  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ  8 โครงการ เป็นเงิน 1,331,200.00  บาท  
  -    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ  6 โครงการ เป็นเงิน 165,000.00  บาท  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีโครงการที่ได้รับการอนุมตัิตามข้อบัญญัติฯ  11 โครงการ เป็นเงิน 586,000.00  บาท  



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ 50 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ  
8 โครงการ เป็นเงิน 1,122,000.00  บาท  
ระหว่างด าเนินการ  5  โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  1 โครงการ 
 
 
 
5.2   ปัญหาและอุปสรรค 

(1)  จากการเก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนบางส่วนเริ่มเข้าใจและเริ่มให้ความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ในการที่จะ
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการดีขึ้น 

(2) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทัน
ต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรูสึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้ง
ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนด าเนินงานไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ท า
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ บางครั้งการด าเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่
เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  

5.3  ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ 
 (1) เรื่องการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯมีความเห็นว่า 

ควรมีการเน้นย้ า และกระตุ้น อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่องของการคัดแยกขยะ และการให้ความรู้ในการแปรรูปหรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะมูลฝอย เพ่ือให้การจัดการขยะมีความยั่งยืน 

(2) ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับกระบวนการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และพัฒนา
เจ้าหน้าที่ /คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ น ามาซึ่งการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้พิจารณาแล้ว เห็น
ว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ค าชี้แจง : แบบที ่1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ 
โดยจะท าการติดตามและประเมินผล หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………….…องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ ..……….………………….…… 
2. วัน/เดือน/ปีทีต่ิดตามและประเมินผล ……….…………….………..…….…………….… ปีงบประมาณ พ.ศ. …………….……… 
 
 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

2.   มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่ง
แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    

7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

   

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

9.   มกีารวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    
13. มีการก าหนดเปูาหมาย/เปูาประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

แบบท่ี 1  แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้ 53 

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
   

19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่    
 
 
 
 
 

แบบที ่2  แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
 

ค าชี้แจง : แบบที ่2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  

 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ……องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร.…… 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
  ไตรมาสที ่1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม)  
  ไตรมาสที ่3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ         

พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน         

เสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

        

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี         

รวม         

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
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พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน   

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี   

รวม   

แบบที ่3  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

ค าชี้แจง : แบบที ่3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน 
อย่างน้อยปีละ  1 ครัง้  
 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ……………….…องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้……….…………….…… 

2. วัน/เดือน/ปีทีต่ิดตามและประเมินผล ……….…………….…………………..….…………ปีงบประมาณ พ.ศ. …………….……… 

ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

งบประมาณฯ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ     

พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน     

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     

รวม     
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แบบท่ี 4  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ค าชี้แจง  แบบที่ 4 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต ้โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลสิ้นสุดการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ป ี

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี     ไมจบการศึกษา 
4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

 รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 
 อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................... 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการ ……….…………….……………………….…………….…………….………………  

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรขู้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม น าไปสกูารแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณในความกรุณาทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

                                                                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ                  
                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ 


