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บทที่ 1 

บทน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น
แตํงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อท าหน๎าท่ีในการก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจมอบหมายให๎หนํวยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการภายใต๎ข๎อก าหนดขอบขํายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่นก าหนดก็ได๎ และให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎
เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป ี

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน๎าท่ีส าคัญอยํางหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ซึ่งสามารถช้ีถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให๎เป็นไปโดยบรรลุจุดมุํงหมายท่ีก าหนดไว๎ ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจ
หน๎าท่ี องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงจ าเป็นต๎องมีองค์กรท่ีท าหน๎าท่ีติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว๎ในระเบียบกฎหมาย 

 การติดตามถือได๎วําเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนินการอยูํ โดย
ท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให๎ข๎อมูลปูอนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยูํและประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแล๎ว ยํอมสํงผลให๎เกิดความลําช๎าในการด าเนินงานให๎ลุลํวง คําใช๎จํายโครงการสูงกวํา
เกินท่ีก าหนดไว กลํุมเปูาหมายหลักของโครงการไมได๎รับประโยชนหรือได๎รับน๎อยกวําท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายใน
หนํวยงานหรือระหวํางงานกับกลํุมเปูาหมายท่ีได๎รับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงข๎ามหากโครงการมีระบบติด
ตามท่ีดีแล๎ว จะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎ต๎นทุนการด าเนินงานด๎านตําง ๆ ยกตัวอยํางเชํน การให๎ข๎อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการตํางๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางใน
การแกไ๎ขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข๎าถึงโครงการของกลํุมเปูาหมาย การติดตามประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของสํวนตํางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต๎น ดังนั้น การติดตาม



 
 

จึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น และแผน
ด าเนินงานวํา ได๎ปฏิบัติตามท่ีก าหนดรายละเอียดไว๎หรือไมํ มีความเหมาะสมในการใช๎ทรัพยากรหรือไมํอยํางไร 
ท้ังนี้ เพื่อทราบความก๎าวหน๎าของกิจกรรมหรือโครงการดังกลําว เพื่อรายงานให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นทราบในการท่ีจะ
พิจารณาตัดสินใจส่ังการตามสมควรตํอไป เพื่อให๎โครงการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎ 

 ในสํวนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก๎าวหน๎าของแผนงาน   
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เชํนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได๎จากการประเมินจะใช๎ในการปรับปรุง แก๎ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบํงช้ีวําแผนงานท่ี
ก าหนดไวได๎มีการปฏิบัติหรือไม อยํางไร อันเป็นตัวช้ีวัดวําแผนงานหรือโครงการท่ีได๎ด าเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผล
เป็นอยํางไร น าไปสูความส าเร็จของแผนงานท่ีก าหนดไวหรือไมํ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูวํามีความสอดคลองกับการใช๎ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  

 ซึ่งผลท่ีได๎จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตํอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณคําและการตัดสินใจ
อยํางมีหลักเกณฑ์ โดยใช๎ข๎อมูลท่ีเก็บรวบรวมอยํางเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได๎ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. เพื่อให๎การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนอง

ความต๎องการและปัญหาของประชาชนได๎ 
2. เพื่อให๎การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว๎ 
3. เพื่อน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพฒันาให๎มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
4. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับหนํวยงานจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น และผ๎ูบริหารท๎องถิ่นในการวางแผน

พัฒนาตํอไป 

1.3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ดังนี ้

1. ท าให๎ทราบปัญหาและความต๎องการท่ีแท๎จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก๎ไข
ปัญหาได๎ทันทํวงที เพื่อน าไปสํูการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. ท าใหอ๎งค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได๎ตรงเปูาหมาย แก๎ปัญหาได๎
ถูกจุดและพัฒนาได๎ตรงตามนโยบายท่ีวางไว ๎

3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกส าคัญท่ีจะมุํงไปสํูการปรับปรุงและพัฒนาท๎องถิ่น 
4. ท าใหอ๎งค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและผ๎ูบริหารท๎องถิ่นทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือ

โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมํอีกครั้งก็จะมีข๎อมูลท่ีชัดเจน เท่ียงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็น
เครื่องมือในการบริหารท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
 

 จุดมุํงหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินวํา 
มีการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติอยํางแท๎จริงเพียงใด ผลเป็นอยํางใด เพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ฉบับตํอไปได๎ ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวมได๎ จ าเป็นต๎องประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แตํละกลยุทธ์กํอน เพื่อน าไปสูการวัดความส าเร็จของแตํละโครงการ ซึ่งจะแสดงให๎เห็นได๎วําการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตํอวิสัยทัศน์หรือไมํ ท้ังนี้ ในขั้นต๎นองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ได๎ข๎อมูลท่ีเป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปท่ีไมํ
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดขึ้น 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น แตํงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยให๎
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน๎าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แตํงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมประชุม เพื่อก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ดังนี ้

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ความสอดคล๎อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมหนํวยงาน 



 
 

(3) ความก๎าวหน๎า (Progress) กิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางผลผลิตกับทรัพยากร

ท่ีใช๎โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได๎รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากการท ากิจกรรมท่ีมีตํอกลํุมเปูาหมายท่ีได๎รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลท่ีได๎รับรวมยอด (Overall 
Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดท่ีก าหนดมา
ใช๎หรืออาจเลือกใช๎ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นก็ได๎ โดยอยํางนอ๎ยต๎องสามารถ
ประเมินความสอดคล๎องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ ท้ังนี้ ขึ้นอยูํกับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

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

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

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได๎
ต้ังแตํกํอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนส้ินสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอ
สภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายใน 15 วันและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 30 วัน อยํางน๎อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น อาจให๎ความเห็น/
ข๎อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นและโครงการพัฒนาตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 
เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นได๎ 



 
 

2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว๎ โดยด าเนินการให๎เสร็จภายใน 60 วันนับแตํวันท่ีประกาศใช๎งบประมาณรายจําย และด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว๎ตามนัยหนังสือดังกลําวข๎างต๎นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมาใช๎เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให๎ผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่นทราบ และเป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป โดยแบบส าหรับการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบํงช้ีการปฏิบัติงานจะเป็น
การรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข๎า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะชํวยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ตํอไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงาน ก็คือ การมีสํวนรํวมขอ งผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Key 
Stakeholders) ในการก าหนดตัวบํงช้ี เพราะจะเป็นการสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน ตลอดจนการใช๎ตัวบํงช้ีเหลํานั้น
ในการด าเนินการชํวยในการตัดสินใจได๎ตํอไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton 
เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวํา การท าความเข๎าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดข้ึนในองค์กรสามารถเห็นได๎จากผลลัพธ์และ
การปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช๎ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข๎าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบตํางๆ ขององค์กรท่ีมีผลตํอพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์กร โดยใช๎เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด๎วยการมององค์รวมหรือภาพรวมท่ี
เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบํงเป็นองค์ประกอบยํอยๆ เชํน ด๎านการเงิน ด๎านลูกค๎าหรือผ๎ูรับบริการ ด๎าน
กระบวนการภายในองค์กร และด๎านนวัตกรรมและการเรียนรู๎ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถชํวยองค์กรสามารถ
พัฒนา เช่ือมตํอและปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว๎ได๎การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหมํ หรือ BSC เป็นการ
มุํงเน๎นความส าคัญของคุณคําสูงสุดของผ๎ูมีสํวนได๎เสีย กระบวนการสํูความเป็นเลิศ การปรับปรุงให๎เกิดองค์กรแหํง
การเรียนรู๎ และความพึงพอใจของผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 

(2.3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบท่ีสอดคล๎องกับ
การท าแผนกลยุทธ์อยํางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได๎วําเป็นตัวแบบมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาวําแผน
กับการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไมํ อันดูได๎จากผลระยะกลาง ( Intermediate Result ; Irs) 
ตํางๆ วําเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ การก าหนดเปูาหมายและผลระยะตํางๆ ไว๎กํอนลํวงหน๎าเชํนนี้ ท าให๎
สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการตํอไปได๎ รวมท้ังยังสามารถใช๎เป็น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได๎อีกด๎วย 

(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งท่ีคํอนข๎างแพรํหลายในการ
ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกลําวจะชํวยให๎การประเมินมีความสอดคล๎องระหวํางปัจจัยน าเข๎ากระบวนการและ



 
 

ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นตํางๆ ท้ังใน
ลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข๎องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) 
การด าเนินการ (Implementation) และผลท่ีเกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลท่ีเกิดขึ้น
และผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคล๎ายคลึงกับตัว
แบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน๎าท่ีของระบบตํางๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อท่ีจะ 

น าไปสํูการพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกลําวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสํูการ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดขึ้นตํอไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น  (Problem -
Solving Method) การประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินท่ี
ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกลําวจะเน๎นท่ีการน าความรู๎ท่ีมีอยูํกลับมาใช๎ (Reusable Knowledge) ให๎
เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู๎ท่ีมีอยูํวําเหมาะสมหรือสามารถใ ช๎ได๎จริงในสถานการณ์
ปัจจุบันหรือไมํ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล๎วถือเป็นการแสวงหาความรู๎ท่ีคํอนข๎างท๎าทาย เพราะเป็นท้ังการ
ตรวจสอบองค์ความรู๎และการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํการน าวิธีการแก๎ปัญหามาใช๎ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบ
ให๎มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใสํหรือ
น าเข๎าไปใช๎ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินท่ีให๎
ความส าคัญกับการกระท า ท้ังในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกิจกรรม/โครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ โดยมุํงสร๎างความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ (Sense of Ownership) ของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังยังให๎ผ๎ูมี
สํวนเกี่ยวข๎องได๎รํวมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด๎วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีสํวนรํวมจึง
มุํงเน๎นท่ีการเรียนรู๎ของชุมชนท๎องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนท่ีจะเข๎ารํวมตอบสนองและก าหนดแผนงาน
ของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มต้ังแตํการก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การ
ปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถํายทอดความรู๎ตํอไป 
นอกจากนี้ผลท่ีได๎ท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใช๎เป็นข๎อมูลเสนอตํอผ๎ูก าหนดนโยบายอีกด๎วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึ้น
อยํางเป็นระบบ ท้ังผลในด๎านบวก-ด๎านลบ ผลท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีต้ังใจในระดับตํางๆ อันเกิดจากการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ การประเมินผลกระทบจะชํวยให๎ทราบวําผลการด าเนินอยํางกว๎างขวาง 
เป็นระบบอันกระทบตํอผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียในทุกฝุาย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลท่ีเกิดขึ้น 
(Outcomes) และผลกระทบตํางๆ (Impacts) ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการวํามีผล หรืออิทธิพลอยํางไร ท้ังตํอ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะชํวยให๎ทราบถึงต๎นทุนของกิจกรรมตํางๆ ท่ีต๎องใช๎ อันจะเป็นส่ิงท่ีใช๎



 
 

ก าหนดได๎ตํอไปวํา ควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อยํางไร และนอกจากนี้การ
ประเมินผลกระทบยังให๎ทางเลือกในการตัดสินใจอยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย 

(2.9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช๎
ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกลําวจะแสดงในรูปของตาราง
โดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบํงผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดงความถี่ท่ีเกิดขึ้น เพื่อท่ีจะก าหนดอัตรา
ส าหรับความบกพรํองหรือความเส่ียงท่ีมีผลตํอความปลอดภัย โดยสํวนใหญํแล๎วตัวแบบดังกลําวเป็นท่ีนิยมในทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช๎เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเส่ียงของโรคหรือใช๎ในการติดตาม เฝูา
ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นท่ีตํางๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีใช๎ในการ
ก าหนดวํา ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอํอนอยํางไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ตํอ
การพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมิน
ตนเองมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอํอนขององค์กร (2) ก าหนดวัตถุประสงค์  

เปูาหมายหลักและเปูาหมายยํอย (3) ก าหนดแนวทางการเปล่ียนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปล่ียนแปลงท่ี
เหมาะสมและเป็นไปได๎ (5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอื่นๆ เป็นแบบท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบ
ตามข๎อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 

การติดตาม (Monitoring) จะท าให๎เราทราบได๎วํา ขณะนี้ได๎มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นใน
ระยะใดแล๎ว ซึ่งเทคนิคอยํางงํายท่ีสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามได๎ เชํน Gant Chart จะท าให๎หนํวยงาน
สามารถติดตามได๎วํา การด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีการด าเนินการในชํวงใด ตรงก าหนดระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวหรือไมํ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต๎องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด (Indicators) 
เพื่อใช๎เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให๎เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ประกอบด๎วย
เกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเปูาหมายท่ีก าหนดตามแผนการ
ประเมินความก๎าวหน๎ามุํงท่ีตอบค าถามวํา การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
หรือไมํ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไมํ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ๎าง ประกอบด๎วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในชํวงเวลา เป็นการวัดสํวนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการวําบรรลุเปูาหมายมากน๎อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร๎างได๎ จ านวนแหลํงน้ าขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร สัดสํวนปริมาณงานกํอสร๎างเทียบกับเปูาหมายชํวงเวลาท่ีก าหนด 



 
 

(2)  จ านวนกิจกรรมแล๎วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด๎วยชุดกิจกรรมตํางๆ มากมายจึง
จ าเป็นต๎องมีตัวชี้วัดความก๎าวหน๎า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีได๎ด าเนินการไปแล๎วท้ัง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในชํวงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรท่ีใช๎ในชํวงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก๎าวหน๎าของการใช๎ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด๎านงบประมาณโครงการ ได๎แก งบประมาณท่ีใช๎ไป งบประมาณท่ีอยูํระหวํางผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใช๎จํายงบประมาณโครงการและอัตราการใช๎บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(4)  ระยะเวลาท่ีใช๎ไป เป็นตัวช้ีวัดความก๎าวหน๎าเพื่อดูวําใช๎เวลาไปเทําใดแล๎ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเทําใดจึงจะครบก าหนดแล๎วเสร็จ โดยจะสามารถใช๎เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให๎บรรลุ
เปูาหมายด๎านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต๎องใช๎เพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ ท่ีได๎กับทรัพยากรท่ีใช๎ไปในการด าเนินงาน
ทรัพยากรท่ีใช๎นอกจากงบประมาณแล๎ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช๎ใน
การด าเนินงาน ประกอบด๎วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดสํวนผลผลิตตํอคําใช๎จํายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให๎ได๎ผลท่ีเหมาะสมและค๎ุมคํากับการลงทุน ซึ่งจะใช๎ได๎กับการใช๎จํายเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดคําใช๎จํายและประหยัดต๎นทุนการผลิต 

 (2)  ผลิตภาพตํอก าลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตตํอบุคลากรหรือเจ๎าหน๎าท่ีโครงการ
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล๎ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ในการด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนท่ีเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการ
เพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด๎วย 

(3)  ผลิตภาพตํอหนํวยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการผลิตในชํวงเวลา อาทิ จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตํอเดือน จ านวนนักเรียนท่ีเข๎าเรียนตํอตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแตํละปี จ านวนผ๎ูประกอบการรายยํอยท่ีได๎รับการสํงเสริมการลงทุนในแตํละชํวงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคําใช๎จํายท่ีไมํจ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งสํงผลตํอการลดคําใช๎จํายของโครงการ การประหยัดคําพลังงานและคําสาธารณูปโภคการคิดเป็นร๎อย
ละของคําใช๎จํายรวม 

 



 
 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ท่ีพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด๎าน โดยจาก
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรของกลํุมเปูาหมายตามโครงการประกอบด๎วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเปูาหมาย เป็นตัวช้ีวัดวําโครงการบรรลุเปูาหมายด๎านใดบ๎างและการบรรลุ
เปูาหมายสํงผลตํอประชากรเปูาหมายอยํางไร โดยสามารถวัดการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปูาหมาย อาทิ การบรรลุเปูาหมายด๎านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีสํวนรํวม เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยให๎ความส าคัญกับมติการมีสํวนรํวม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได๎วํามีสํวนรํวมของประชาชนสํงผลตํอระดับความส าเร็จมากน๎อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงสํงเสริมการมีสํวนได๎อยํางไร ระดับการมีสํวนรํวมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่
ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรํวมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดสํวนของประชากร
เปูาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดสํวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ีโครงการ ระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเส่ียงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผล เพื่อดูวําโครงการมีความเส่ียงในการบรรลุ
เปูาหมายด๎านใดด๎านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไมํซึ่งคําความเส่ียงจะประเมินจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะแวดล๎อมของโครงการหรือไมํ ท้ังในด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล๎อมท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตํอประชากรกลํุมเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหนํวยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังผ๎ูมุํงหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบท่ีไมํได๎มุํงหวัง 
(Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด๎านบวกหรือด๎านลบก็ได๎ ประกอบด๎วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบตํอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลํุมเปูาหมาย อาทิ รายได๎ ความเป็นอยูํ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล๎อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสํวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีได๎รับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสํงผล
กระทบตํอคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

 

 

 



 
 

(2)  ทัศนคติและความเข๎าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุํงเรื่องทัศนคติและความเข๎าใจของ
ประชากรกลํุมเปูาหมายท่ีมีตํอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบตํอตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตํอผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีโครงการ 

(3)  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให๎ความส าคัญเรื่องการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของกลํุมเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกํอนหลังมีโครงการ อาทิ สัดสํวนของครัวเรือนท่ียอมรั บ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดล๎อม จ านวนเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวด 
ยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช๎สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การ
ลดพฤติกรรมท่ีมิชอบในการปฏิบัติหน๎าท่ี 

5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 

เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุํงความสอดคลอง พิจารณาวําวัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล๎องกับความต๎องการหรือสามารถแก๎ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไวแตํต๎นหรือไมํ ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการประเมิน
ความต๎องการท่ีแท๎จริง ตลอดจนจะต๎องตอบค าถามด๎วยวํา แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ท่ีใช๎ในการด าเนินงาน
สอดคลองกับการแก๎ไขปัญหาท่ีเป็นจริงได๎หรือไมํ ประกอบด๎วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
ท้ังท่ีได๎รับการแก๎ไขแล๎วและท่ียังไมํสามารถแก๎ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเรํงดวนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก๎ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูได๎จากมาตรการท่ีผ๎ูบริหารโครงการน ามาใช๎ตลอดชํวงระยะ 
เวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต๎องการหรือข๎อเรียกร๎องของประชากรกลํุมเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต๎องการของ
ผ๎ูรับบริการในการแก๎ไขปัญหาท่ีประสบอยูํ อาทิ ค าเรียกร๎อง ข๎อร๎องทุกข์ ให๎แก๎ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลํุมเปูาหมายตามโครงการท่ีไมํได๎รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได๎รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบตํอความต๎องการของประชากร
เปูาหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

เป็นเกณฑ์การพิจารณาท่ีสืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตํอเนื่องของ
กิจกรรมวําจะสามารถด าเนินตํอไปได๎โดยไมํมีการใช๎งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเล้ียง
ตัวเองได๎ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแหํงใหมํ ประกอบด๎วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
3 ประการ คือ 



 
 

(1)  ความอยูํรอดด๎านเศรษฐกิจ เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช๎จํายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสํวนคําใช๎จํายเทียบกับผลผลิตท่ีได๎ 
ปริมาณเงินทุนส ารอง แหลํงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุนด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบํงช้ีถึงความอยูํรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

 (2)  สมรรถนะด๎านสถาบัน เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหนํวยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชน การมีสํวนรํวมของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องระดับการมีสํวนรํวมของประชากรกลํุมเปูาหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอื้อตํอการ
ด าเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได๎ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตนเอง โอกาสและชํองทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด๎วยดี ท้ังการขยาย
ผลตามแนวราบ กลําวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจ านวนประชากรเปูาหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวด่ิง ได๎แก การขยายพื้นท่ีโครงการ การขยายเครือขํายโครงการออกไปท่ัว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

เป็นเกณฑ์ท่ีมุํงให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการวําประชากรกลํุมเปูาหมายจะได๎รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาคความท่ัวถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณคํา (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทํา
เทียมกัน ประกอบด๎วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหวํางกลํุมอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให๎ความส าคัญทุกกลํุมยํอย
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลํงน้ าแกกลํุมเกษตรกรและกลํุมอาชีพอื่น การจัดหา
ต าแหนํงให๎กับผ๎ูวํางงานและผ๎ูถูกเลิกจ๎าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให๎แก
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหวํางเพศ เป็นตัวชี้วัดท่ีให๎ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหวํางเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวําการด าเนินโครงการให๎ความเสมอภาค
ระหวํางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวํางเพศหรือไมํ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทําเทียมในโอกาส บทบาท
ระหวํางชาย/หญิง การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหวํางชนรุํน เป็นตัวชี้วัดท่ีเน๎นความเป็นธรรมระหวํางชนรุํน ระหวํางชนรุํน
ปัจจุบันและชนรุํนอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข๎องกับการจัดสรร/ใช๎ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญํโครงการท่ีอาจกํอให๎เกิดผลกระทบด๎านส่ิงแวดล๎อมและผลกระทบด๎านสังคม โดยค านึง 
ถึงชนรุํนอนาคต ซึ่งจะเป็นผ๎ูได๎รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 



 
 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 

เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวําการด าเนินโครงการไมํกํอให๎เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบลบตํอสังคมหรือชุมชน ประกอบด๎วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผลกระทบด๎านส่ิงแวดล๎อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด๎านส่ิงแวดล๎อม ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด๎านส่ิงแวดล๎อมในชํวง
กํอนท าโครงการเพื่อให๎ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ี
เหมาะสม และเป็นธรรมแกผ๎ูเสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเส่ียงให๎กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผ๎ูอนุมัติและผ๎ูด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด๎านเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร๎างภาระให๎กับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่ีต๎อง
แบกรับคําใช๎จํายเป็นต๎นทุนทางสังคมท่ีต๎องเสียไป อาทิ พื้นท่ีการเกษตรที่ต๎องถูกน้ าทํวมเสียหายจากอุทกภัย 

 (3)  ผลกระทบด๎านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ
และสํงผลกระทบด๎านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานท่ีกํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงการสูญเสีย
โครงสร๎างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอื้อ
อาทร ความรํวมมือและความชํวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกลําวข๎างต๎น สามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติ
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม มิติด๎านการบริหารจัดการ มิติด๎านทรัพยากร และมิติด๎านส่ิงแวดล๎อม เกณฑ์และตัวช้ีวัดจะ
เป็นประโยชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อ
ประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแตํละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการตํอไป 

2.4 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ก าหนดชํวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร๎อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวัน 
อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ท้ังนี้ ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวํา
สามสิบวัน 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 3 

วิธีการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน๎าท่ีท่ีส าคัญอยํางหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงจ าเป็นต๎องมีองค์กรท่ีท าหน๎าท่ีติดตามและประเมินผล
การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ได๎ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยพิจารณาความสอดคล
องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรร
งบประมาณรายจํายประจ าปี เพื่อให๎เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําได๎
ก าหนดไวและน ามาใช๎เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดท าเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ตํางๆ ท่ี
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 

3.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ส าหรับเครื่องมือท่ีใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผ๎ูเกี่ยวข๎อง
และแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตํางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช๎
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชํน การทดสอบและการวัดโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ต๎น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลํุมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันวํา ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง ผ๎ูได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต๎องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด๎วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช๎แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล๎ายๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตรอง ไมํเครํงครัดในขั้นตอน และล าดับของ
ข๎อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว๎างๆ ท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีต๎องการ การให๎ได๎
ข๎อมลูการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ 2 วิธี คือ 



 
 

(2.1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหวํางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผ๎ูให๎ข๎อมูล เป็นการขอข๎อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได๎รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได๎ข๎อมูลแล๎วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ
ท่ีดี สร๎างความเช่ือถือไว๎วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด๎วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผ๎ูให๎ข๎อมูลหลักบางคน
ในหมูํบ๎าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู๎ ความเข๎าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกวําคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด๎านการ
พัฒนาท๎องถิ่น การวางแผน 

 (3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช๎การสังเกต เพื่อเฝูาดูวํา
ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องมีการบันทึกการสังเกต แนวทาง
ในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝูาดูส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยํางเอาใจใสํและละเอียดถี่
ถ๎วน โดยใช๎ประสาทสัมผัสหลายอยํางพร๎อมๆ กัน เชํน ตาดูหูฟัง ถ๎าส่ิงนั้นสัมผัสได๎ก็ต๎องสัมผัส ในการเก็บข๎อมูล
เพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคํูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม 
การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีรอบด๎าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์กับส่ิงตํางๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได๎ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ สามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภท 

(3.1) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับบุคคล ชุมชนหรือหมูํบ๎าน มีกิจกรรมรํวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสํวน
รํวมนี้มีลักษณะเดํน คือ 

-  มีเปูาหมายเพื่อการเข๎ารํวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยํางละเอียด  

-  มีความตระหนักถึงส่ิงตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให๎ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมาก
ท่ีสุด 

-  เอาใจใสํตํอทุกอยํางท่ีเกิดขึ้น สังเกตให๎กว๎างขวางท่ีสุด 

-  ใช๎ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 

-  ทบทวนย๎อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตํละวัน 

-  จดบันทกึอยํางละเอียด 

(3.2)  การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
สังคม หมูํบ๎าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมํมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมท่ี
สังเกตและผ๎ูท่ีอยูํในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมํรู๎ตัววําตนเองถูกสังเกต 



 
 

(4) การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู๎ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต๎องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต๎องมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎อง
ใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต๎องการของประชาชนใน
ท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

3.2  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ได๎ก าหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

- แบบที่ 1 : แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองใน
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา โดยจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว 

- แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกปี อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (ภาคผนวก ค) เป็นแบบประเมิน
ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ประเมินผลการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา โดยใช๎เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดตํางๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและ
มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผ๎ูรับบริการหรือผ๎ูเข๎ารํวมโครงการตํอการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําในแตํละโครงการ โดยจะท าการเก็บข๎อมูลหลังส้ินสุดโครงการ  

- แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน ผ๎ูรับบริการหรือผ๎ูเข๎ารํวมโครงการตํอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านเหลําในภาพรวม โดยท าการเก็บข๎อมูลหลังส้ินสุดปีงบประมาณ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยใช๎เครื่องมือตํางๆ เชํน การสังเกต การ
ส ารวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต๎น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได๎
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท๎องถิ่น ต้ังแตํกํอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนส้ินสุดโครงการ  

(2) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข๎อเสนอแนะ ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
โครงการพัฒนาตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎อ งถิ่น 
พร๎อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน 15 วันและต๎องปิด
ประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 30 วัน อยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป ี



 
 

(3) เมื่อเสร็จส้ินแผนพัฒนาท๎องถิ่นในแตํละปีงบประมาณ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําต๎อง
ทบทวนข๎อมูลท่ีได๎จากการติดตามและประเมินผล เพื่อหาข๎อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่นวําได๎ผลเป็นอยํางไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยํางไร และเป็นไปตามเปูาหมาย
ท่ีได๎ก าหนดไว๎ตามแผนหรือไมํ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีได๎ต้ังไว๎หรือไมํ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให๎ได๎รับ
ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล๎มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีน ามาเป็นบทเรียน (Lessons 
learned) ท่ีจะชํวยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหมํๆ รวมท้ังใช๎เป็นข๎อมูลในการด าเนินการปรับปรุงและแก๎ไข
การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ได๎ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ
เดือนเมษายน (ระหวํางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยใช๎แบบรายงาน/แบบการประเมินการ
ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านเหลํา ดังนี้ 

4.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    

1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน                             
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการแตํงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ตามค าสั่งองคก์าร
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ที่ 13/2559 ลงวันที่ 20 
มกราคม 2559  

2.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ                     
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการแตํงต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
เหลํา ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ที่ 
14/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 

3.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการแตํงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินองค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านเหลํา ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา 
ที่ 15/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 

4.   มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ินและประชาคม
ท๎องถ่ินพิจารณารํางแผนแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา 

และประชาคมท๎องถ่ินได๎พิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562) 

 



 
 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    

5.   มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของ
ท๎องถ่ินมาจัดท าฐานข๎อมูล 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ได๎มีการรวบรวมข๎อมูลและ
ปัญหา/ความต๎องการส าคัญมาจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน เมื่อ
คราวจัดเวทีประชาคมท๎องถ่ิน  

6.   มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามา                       
มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

  การจัดเวทีประคมท๎องถ่ิน ระดับหมูํบ๎านและระดับต าบล ท าให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอปัญหา/ความต๎องการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

7.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถ่ิน (SWOT)                 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)  

8. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท๎องถ่ินที่สอดคล๎องกับศักยภาพ
ของท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 
“ประชาชนมีคุณภาพ     ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ ์

  เก้ือกูลผู๎ด๎อยโอกาส      เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง 

  ศิลปวัฒนธรรมเฟ่ืองฟู   ต าบลนําอยํูนํามอง” 

9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ
การพัฒนาท๎องถ่ินที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา 
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จงัหวัดสกลนคร 

10. มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการก าหนดจุดมุํงหมาย
การพัฒนา  

11. มีการก าหนดเปูาหมาย/เปูาประสงค์ของ   
การพัฒนาท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการก าหนดเปูาประสงค์
ของ   การพัฒนาท๎องถ่ิน แสดงไว๎ในแบบ ยท.02 

12. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ              
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
5 ยุทธศาสตร์ 18 แนวทางการพัฒนา 

13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํามีความ
สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ดังที่
แสดงไว๎ในแบบ ยท.01 

14. มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนแผนพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา อนุมัติแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  



 
 

15. มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบรหิาร
สํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการจัดท าบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.
01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบัญชีสรุป
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) 

16. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา มีการก าหนดรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตาม
และประเมินผล ได๎แกํ  

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

๑7. มีการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถ่ินหรือไมํ   มีการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท๎องถ่ินทุกปี 

 

 

(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) 
 

 

  ๑)  จุดแข็ง  (Strength)  

-  ประชาชนในพื้นท่ี  อบต.บ๎านเหลํา  สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยร๎อยละ 
๙๐ มีท่ีดินเป็นของตนเอง  มีพื้นท่ีเหมาะแกํการเกษตร 

-  มีประชาชนสํวนใหญํอยูํในวัยแรงงาน  มีโอกาสท่ีจะได๎รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพได๎ 

-  มีสถานศึกษา  ท่ีให๎การศึกษาแกํประชาชน  ท้ังการศึกษาภาคบังคับและการศึกษานอก
โรงเรียนซึ่งเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 

-  มีสถานบริการทางสาธารณสุข  ๒  แหํง  เพื่อบริการด๎านสุขภาพให๎แกํประชาชน 

-  มีวัดหรือส านักสงฆ์ 18แหํง  เป็นศูนย์รวมหรือท่ีพึ่งทางด๎านจิตใจ  เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีตําง ๆ ชํวยขัดเกลาจิตใจคนใน
ท๎องถิ่นให๎อํอนโยน  ลดปัญหาอาชญากรรม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง 

-  มีกลํุมและองค์กรชุมชนท่ีเข๎มแข็งดูแลท๎องถิ่น 



 
 

-  มีประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลากหลาย  และมีคุณคํา 

-  มีแรงงานท่ีเดินทางไปท างานตํางประเทศ  และน ารายได๎สํูท๎องถิ่น 

 

  ๒)  จุดอ่อน (Weak) 

-  พื้นท่ี  อบต. บ๎านเหลํา  ต้ังอยูํในสภาพภูมิอากาศท่ีแห๎งแล๎ง  ท าให๎ปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะดินไมํดี  ขาดความอุดมสมบูรณ์  ปริมาณฝนน๎อย  น้ าไมํเอื้ออ านวยตํอการ
ผลิตท่ีเทําท่ีควร  เกิดภัยธรรมชาติ  เชํน  ฝนแล๎ง  น้ าทํวม  ท าให๎พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย  และได๎ผลผลิตน๎อย 

-  ลักษณะการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา  สํวนใหญํมีการปลูกพืชอยําง
เดียวในพื้นท่ีเดิม  และใช๎ปุ๋ยเคมีติดตํอกันเป็นเวลานาน 

-  เกษตรกร  ซึ่งเป็นประชาชนสํวนใหญํในพื้นท่ีมีฐานะยากจน  มีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  ไมํมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีโดดเดํน  และดึงดูดนักทํองเท่ียวให๎มาเท่ียว  ท าให๎ขาดรายได๎จาก
การทํองเท่ียวและบริการ 

-  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการใช๎เทคโนโลยีต่ าและไมํมีความหลากหลาย     
จ านวนผลผลิตแบบปฐมภูมิ  ยังไมํมีการแปรรูปผลผลิตสํูตลาด  ท าให๎ขาดมูลคําเพิ่ม 

-  ผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล  ยังขาดคุณภาพไมํได๎มาตรฐาน 

-  แรงงานท่ีมีฝีมือยังมีน๎อย  สํวนใหญํมีการศึกษาข้ันประถมมีการเคล่ือนย๎ายแรงงานเป็น
จ านวนมาก 

 

  ๓)  โอกาส (Opportunity) 

-  ต าบลบ๎านเหลําเป็นพื้นท่ีท่ีก าลังขยายตัวด๎านโครงสร๎างประชากร  ครัวเรือนเป็นโอกาส
ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 

-  มีแรงงานท่ีเดินทางไปท างานตํางประเทศ  นอกจากน ารายได๎ไปสํูท๎องถิ่นแล๎วยังเป็น
โอกาสท่ีจะน าความรู๎โดยเฉพาะด๎านการเกษตรก๎าวหน๎า  มาปรับปรุงพัฒนาการเกษตร
ในพื้นท่ี 

-  รัฐบาลเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถเพิ่มศักยภาพในการลงทุนประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน  
เชํน  กองทุนเงินล๎านหมูํบ๎าน 

 



 
 

-  ประชาชนต่ืนตัวด๎านปัญหาสุขภาพมากขึ้น  ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลัง
กายมากขึ้น  ท าให๎ประชาชนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดีขึ้น 

 

  ๔)  ภัยคุกคาม (Threat) 

-  มีวัฒนธรรมทางตะวันตก  แพรํเข๎ามาในท๎องถิ่นมากขึ้น  จากเทคโนโลยีด๎านการส่ือสาร
ท่ีทันสมัย  ท าให๎เยาวชนท่ีอยูํในวัยหัวเล้ียวหัวตํอน ามาเป็นแบบอยํางหรือมาใช๎ในทางท่ี
เส่ือมเสียทางจริยธรรมประเพณี  ท าให๎กลบกล่ืนวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นให๎เส่ือมถอย
ลงไป  ขาดการสืบทอด 

-  มีโรคติดตํอท่ีร๎ายแรง  หรือโรคติดตํอท่ีไมํเคยมี  ระบาดเข๎ามาสํูประชาชนในท๎องถิ่นจาก
แรงงานอพยพ  หรือแรงงานตํางประเทศ  ท าให๎ความปลอดภัยในชีวิตลดลง 

-  มีภูมิอากาศร๎อนช้ืน  ในฤดูฝนจะมียุงลายจ านวนมากกํอให๎เกิดปัญหาประชาชนต๎อง
เส่ียงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกในทุกป ี  

 

วิสัยทัศน์   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

  “  ประชาชนมีคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ 

เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส  เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง 

ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟ ู     ต าบลน่าอยู่น่ามอง“  

 

 พันธกิจ   (Mission) 

๑. จัดให๎มีและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐานทางบกทางน้ าและไฟฟูา 

  ๒. สํงเสริมและเสริมสร๎างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร๎อย 

  ๓. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔. พัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับภาคประชาชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน  

และหนํวยงานอื่น 

  ๕. การบริหารจัดการต๎องยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 



 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอยํางท่ัวถึง 
๒. ชุมชนและหรือสังคมมีความสงบเรียบร๎อย 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๔. การพัฒนาท๎องถิ่นมาจากความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
๕. เพื่อการบริการที่เท่ียงธรรม  ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

 

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  ๑) วัตถุประสงค์ 

   เพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยและได๎
มาตรฐาน มีความมั่นคง  เข๎มแข็ง  สามารถเพิ่มมูลคําผลิตและสินค๎าด๎านการเกษตร และเช่ือมโยงเครือขํายด๎าน
การเกษตรอยํางเป็นระบบ  ตลอดจนมีการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรให๎เพียงพอ 

๒)  เปูาหมาย 

 ประชาชน/กลํุมผ๎ูประกอบอาชีพเกษตรกรท่ีขอรับบริการ 

๓)  แนวทางการด าเนินงาน 

๓.๑ การพัฒนาประบวนการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยและได๎มาตรฐาน 

๓.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให๎มีความเข๎มแข็ง 
๓.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลคําเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการตลาดสินค๎าเกษตรและเช่ือมโยง

เครือขําย 

๓.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค๎า  การลงทุนและการทํองเท่ียว 

๑) วัตถุประสงค์ 



 
 

เพื่อการพัฒนาสํงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํูเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์  การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการทํองเท่ียว  ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและ
สํงเสริมอาชีพ 

๒)  เปูาหมาย 

ประชาชนในหมูํบ๎านทุกครัวเรือนในเขตพื้นท่ีต าบลบ๎านเหลํา 

๓)  แนวทางการด าเนินงาน 

๓.๑ การพัฒนาสํงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํูเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ 

๓.๒ การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการทํองเท่ียว 

๓.๓ การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสํงเสริมอาชีพ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เพื่อสร๎างศักยภาพในการแขํงขัน 

  ๑)  วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาสํงเสริมให๎ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได๎ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให๎ท่ัวถึง 

ตลอดจนพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการให๎บริการสุขภาพอยํางท่ัวถึง 

  ๒)  เปูาหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ๎านเหลํา ๑๗ หมูํบ๎าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แหํง  โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในพื้นท่ีต าบลบ๎านเหลํา จ านวน ๖ แหํง  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ จ านวน ๒ แหํง  

๓)  แนวทางการด าเนินการ 

   ๓.๑ การพัฒนาสํงเสริมให๎ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได๎ 

   ๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให๎ท่ัวถึง 

 ๓.๓ การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการให๎บริการสุขภาพอยํางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ๑)  วัตถุประสงค์ 



 
 

เพื่อพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหลํงทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน  และ
พัฒนาการจัดการส่ิงแวดล๎อมท่ีดีให๎เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน 

  ๒)  เปูาหมาย 

   พื้นท่ีปุาไม๎ และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ๎านเหลํา ทุกหมูํบ๎าน 

  ๓)  แนวทางการด าเนินการ 

๓.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟแูหลํงทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 

๓.๒ การพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล๎อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนา 

๑)  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน  พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบเรียบร๎อย  พัฒนาองค์กรและบุคลากร  พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนเมืองการปกครอง สํงเสริม 

และท าความเข๎าใจการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ  ตลอดจนเสริมสร๎าง
ความรู๎รักสามัคคี  และเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ 

 ๒)  เปูาหมาย 

  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ๎านเหลํา  ๑๗  หมูํบ๎าน 

๓)  แนวทางการด าเนินการ 

๓.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐาน 

๓.๒ การพัฒนาปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร๎อย 

๓.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

๓.๔ การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

๓.๕  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 

๓.๖  เสริมสร๎างความรู๎รักสามัคคี  และเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ 

 



 
 

 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

(1) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีท่ี 1  พ.ศ. 2560 ปีท่ี 2  พ.ศ. 2561 ปีท่ี 3  พ.ศ. 2562 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 19 430,000 21 550,000 20 600,000 60 1,580,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 23 670,000 23 650,000 23 650,000 69 1,970,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 43 12,410,000 41 12,380,000 41 12,380,000 125 37,170,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 3 1,040,000 3 2,040,000 3 540,000 9 3,620,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 285 34,740,000 207 26,920,000 198 25,020,000 690 86,680,000 

รวม 373 49,290,000 295 42,540,000 285 39,190,000 753 137,020,000 

 

(2) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา  

(ปี พ.ศ. 2560) 

โครงการที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

โครงการ คิดร้อยละ โครงการ คิดร้อยละ จ านวนโครงการ คิดร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 19 5.09 2 0.54 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 23 6.17 13 3.49 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 43 11.53 13 3.49 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 3 0.80 2 0.53 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 285 76.41 47 12.64 4 1.08 

รวม 373 100 77 20.64 4 1.08 

 
 



 
 

4.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ผลการด าเนินงานโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําท่ีด าเนินการในระหวํางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีดังนี ้

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1 โครงการสงํเสริมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวพันธุดี    30,000  

2 โครงการฝึกอบรมปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน    30,000  

รวมทั้งสิ้น   2    รายการ 0 0 2 60,000  

 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1 โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม 
ท๎องถ่ินประเพณีในวันส าคัญตํางๆ เชํนประเพณีวัน
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ 

ประเพณีวันเข๎าพรรษา ทั้งหมด 3 โครงการเป็นการ
ต้ังรวม 

   100,000  

2 อุดหนุนวันส าคัญทางศาสนาตํางๆ และอุดหนุนงานรัฐ
พิธีตํางและงานบริจาคโลหิตให๎กับอ าเภอเจริญศลิป์ 

(ทั้งน้ีถ๎าอ าเภอของบสนับสนุนมาได๎ 3 โครงการ) 

   30,000  

3 โครงการเน่ืองในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ได๎แกํ วันแมํ วันพํอ ฯลฯ (ทั้งหมด 4 โครงการเป็น
การต้ังรวม) 

   100,000  

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน    40,000  



 
 

ฯ 

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพให๎กับคนพิการทางสายตา 
“นวดแผนไทย” 

   50,000  

6 โครงการฝึกอบรมดอกไม๎จันของกลุํมแมํบ๎านต าบล
บ๎านเหลํา  

   30,000  

รวมทั้งสิ้น  13  รายการ 0 0 13 370,000 
 

 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ๎าน    30,000  

2 โครงการประชุมผู๎ปกครอง    20,000  

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน    60,000  

4 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการ
ศึกษาของเด็กกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

   600,100  

5 โครงการสงํเสริมกจิกรรมวันเด็กแหํงชาติ    60,000  

6 โครงการแขํงขันกีฬาสีส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    30,000  

7 โครงการฝึกอบรมครู ครูผู๎ดูแลเด็กและครูผูช๎ํวยครู
ผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

   50,000  

8 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      500,000  

9 โครงการจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน    118,000  

10 โครงการสานสายใย  ใสํใจสุขภาพกาย  สุขภาพใจ    100,000  

11 โครงการแขํงขันกีฬา เชํนกีฬายุวชน  เยาวชน 
กีฬาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินสัมพันธ์ 

(รวม 3 โครงการ) 

   250,000  

รวมทั้งสิ้น  13  รายการ 0 0 13 1,818,100 
 



 
 

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1 โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ”รวมพลัง
พลิกฟ้ืนผืนปุา..ปุาไม๎มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอยําง
ย่ังยืน” 

       40,000  

2 โครงการโลกสดใสใสํใจสิง่แวดล๎อม    20,000  

รวมทั้งสิ้น  2  รายการ 0 0 2 60,000 
 

 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมูํที่1    250,000  

2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.2 

   250,000  

3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.3 

   250,000  

4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.4 

   250,000  

5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.5 

   250,000  

6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.6 

   250,000  

7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.7 

   250,000  



 
 

8 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน หมูํที่8    250,000  

9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.9 

   260,000  

10 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมูํที่10    280,000  

11 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน หมูํที่10    70,000  

12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.11 

   150,000  

13 โครงการปรับปรงุศาลาเอนกประสงค์ หมูํที่ 11    100,000  

14 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวยูภายในหมูํบ๎าน หมูํ
ที ่12 

   250,000  

15 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.13 

   190,000  

16 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน หมูํที่13    60,000  

17 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวยูภายในหมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 14 

   240,000  

18 โครงการกํอสร๎างก าแพงรอบศาลาอเนกประสงค์ หมูํที่ 
15 

   150,000  

19 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมูํที่15    100,000  

20 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
ม.16 

   290,000  

21 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัวยูภายในหมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 17 

   260,000  

 

 

 

 

 

 



 
 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

22 โครงการปรับปรงุและตํอเติมอาคารพัสดุองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา 

   600,000  

23 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

 (อปพร.) 

   150,000  

24 โครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชนเก่ียวกับยา
เสพติด 

   70,000  

25 โครงการพัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

   50,000  

26 โครงการฝึกอบรมทบทวนการให๎บริการ EMS 
และ OTOS  

   250,000  

27 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
ปีใหมํ/วันสงกรานต์ (รวม 2 โครงการ) 

   120,000 61,140 

28 โครงการใหค๎วามชํวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติอัน
เน่ืองจากภัยธรรมชาติทุกรณี (เงินส ารองจําย) 

   619,776  

29 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ทุกสํวน)    31,900  

30 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา (ทุกสํวน)    54,400  

31 จัดซื้อพัดลมขนาดใหญํ    50,000  

32 จัดซื้อโต๏ะตํางๆ    100,500  

33 เต๎นท์         100,000 95,000 

34 เก๎าอี้ท างาน (ทุกสํวน)    7,200  

35 ต๎ูตํางๆ    180,200  

36 เครื่องซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์(ทุกสํวน)    39,800  

37 ครุภัณฑ์กํอสร๎าง    9,000  



 
 

38 เครื่องปั้มหอยโขํง    34,000  

39 เครื่องสูบน้ า    8,000  

40 เงินทุนการศึกษา (ผดด 2 คนๆละ30,000 
บาท) 

   60,000 60,000 

41 โครงการคุณธรรมจริยธรรม    20,000  

42 โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี    30,000  

43 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี    20,000  

44 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน    200,000  

45 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

   20,000  

46 โครงการกิจกรรมปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (เผยแพรํประชาสัมพันธ์ุพระ
ราชกรณียกิจ) ตามนโยบายของรัฐ (คสช.) 

 

  20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น  47   รายการ 4 0 43 7,244,776 236,140 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ได๎ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหวํางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยอาศัยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีได๎ก าหนด
ไว๎ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได๎ดังนี้  

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (1)  การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช๎แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พบวํา องค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําด าเนินการครบท้ัง 18 ข๎อ 

 (2) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ใช๎แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน พบวํา องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํามีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รวม
ท้ังส้ิน (3 ปี) 953 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 131,020,000 บาท (หนึ่งร๎อยสามหมื่นหนึ่งพันล๎านสอง
หมื่นบาทถ๎วน) เฉพาะปี พ.ศ. 2560 มี 373 โครงการ งบประมาณ 49,290,000 บาท  (ส่ีสิบเก๎าล๎านสองแสน
เก๎าหมื่นบาทถ๎วน) อนุมัติงบประมาณตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 77
โครงการ ด าเนินโครงการแล๎วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 20.64 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช๎แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี พ.ศ. 
2560 (ประกาศใช๎เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559) โดยใช๎เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดตํางๆ ตามความเหมาะสมของ
แตํละโครงการ และใช๎แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการ เพื่อประเมินผลโครงการท่ีด าเนินการแล๎วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 

  -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง มีโครงการท่ีได๎รับการอนุมัติตามข๎อบัญญัติฯ ท้ังส้ิน 2 โครงการ ด าเนินการแล๎วเสร็จ 0 
โครงการ ยังไมไํด๎ด าเนินการ 2 โครงการ ร๎อยละ 0 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว  มีโครงการท่ีได๎รับการ
อนุมัติตามข๎อบัญญัติฯ ท้ังส้ิน 13 โครงการ ยังไมไํด๎ด าเนินการท้ัง 13 โครงการ  ร๎อยละ 0 



 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีโครงการท่ี
ได๎รับการอนุมัติตามข๎อบัญญัติฯ ท้ังส้ิน 13 โครงการ  ยังไมํได๎ด าเนินการท้ัง 13 โครงการ ร๎อยละ 0 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน มีโครงการท่ีได๎รับการอนุมัติตามข๎อบัญญัติฯ ท้ังส้ิน 2 โครงการ ยังไมํได๎ด าเนินการ 2 โครงการ ร๎อยละ 
0 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 มีโครงการท่ีได๎รับการอนุมัติตามข๎อบัญญัติฯ ท้ังส้ิน 47 โครงการ ยังไมไํด๎ด าเนินการท้ัง 4 
โครงการ  ร๎อยละ 1.08 

 

 

5.2   ปัญหาและอุปสรรค 

(1)  จากการลงพื้นท่ีเก็บข๎อมูลในหมูํบ๎านหรือพื้นท่ีด าเนินงานโครงการ โดยการใช๎แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบวํา ประชาชนโดยท่ัวไปยังไมํเข๎าใจและไมํให๎ความส าคัญในการประเมิน
ความพึงพอใจตํอการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทําท่ีควร สํวนใหญํมองวําเป็นหน๎าท่ีขององค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านเหลําท่ีจะต๎องท าการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกวําประชาชนในพื้นท่ี 

(2) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไมํเพียงพอกับการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ทันตํอความต๎องการของประชาชน จึงท าให๎ประชาชนรูสึกวําการพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหาเป็นไปอยํางลําช๎า อีกท้ัง
ระยะเวลาในการจัดท าโครงการท่ีก าหนดตามแผนด าเนินงานไมํสอดคล๎องกับการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ท า
ใหก๎ารด าเนินงานไมํเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎ บางครั้งการด าเนินงานอาจไมํครบตามแผนหรือเกิดความลําช๎า ไมํ
เป็นตามแผนท่ีต้ังไว๎  

5.3  ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

(1) ในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตํางๆ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําควร
ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลลํวงหน๎า ยกตัวอยํางเชํน โครงการตามยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
ผ๎ูรับเหมาหรือผ๎ูท่ีรับผิดชอบควรมีการปิดปูายประกาศหรือประชาสัมพันธ์กํอนท่ีจะลงมือด าเนินงาน เพื่อให๎
ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการรับทราบและเข๎าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของผ๎ูรับเหมาหรือกิจกรรมท่ีด าเนินงานอีกทางหนึ่ง  

(2) โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในต าบลบ๎านเหลํา อยากให๎มีการตรวจสอบคุณภาพของลงดิน
ลูกรังท่ีใช๎ในการซํอมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผ๎ูรับเหมาใช๎ดินลูกรังท่ีมีปริมาณของหินลูกรังน๎อยกวําปริมาณดิน 
เมื่อเวลาฝนตกท าให๎ถนนท่ีลงดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน สํงผลให๎เกิดปัญหาการสัญจรไมํสะดวก 



 
 

(3) องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําควรจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให๎ประชาชนทราบกํอนและหลังจัดท าโครงการหรือกิจกรรมให๎ท่ัวถึงทุกหมูํบ๎าน และเปิด
โอกาสให๎ประชาชนได๎ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

 (4) ในด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากโครงการท่ีเกี่ยวกับการฝึกซ๎อมระงับเหตุแล๎ว 
ควรมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวกับการปูองกันเหตุหรือการหลีกเล่ียงเหตุท่ีจะท าให๎เกิดสาธารณภัย 
พร๎อมท้ังควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร๎างจิตส านึกการมีสํวนรํวมของประชาชนในการปูองกันเหตุสาธารณภัยควบคํูกัน
ไปด๎วย 

(5) องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําควรสร๎างความเข๎าใจให๎กับผ๎ูรํวมประชาคมถึงการเสนอโครงการ
หรือกิจกรรมให๎สอดคลองกับงบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมท่ีมากจนเกิน
ศักยภาพองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําท่ีจะด าเนินการได๎ จะท าให๎การบริหารจัดการนั้นไมํมีประสิทธิภาพ 
เกิดความล๎มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําพิจารณาแล๎ว เห็น
วํา การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอท๎องถิ่นอยํางแท๎จริงอยูํท่ีการ
สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนและการรํวมมือกันของทุกภาคสํวน ในการรํวมกันคิด 
รํวมกันท า รํวมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําเป็นหนํวยงานหลักในการสํงเสริมการมีสํวน
รํวมดังกลําว และการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของทางราชการควรให๎มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎
ทราบอยํางท่ัวถึง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก๎าวหน๎าของท๎องถิ่น โดยการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนตํอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบท่ี 1  แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
เหลํา โดยจะท าการติดตามและประเมินผล หลังจากท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………….…องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา ..……….…………… 
2. วัน/เดือน/ปีที่ติดตามและประเมินผล ……….…………….………..…….…………….… ปีงบประมาณ พ.ศ. …………….……… 
 

 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    

1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

   

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ิน เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

   

3.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ิน    

4.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

   

5.   มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถ่ินและประชาคมท๎องถ่ินพิจารณา
รํางแผนแผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

   

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    

6.   มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของท๎องถ่ินมาจัดท า
ฐานข๎อมูล 

   

7.   มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถ่ิน 

   

8.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท๎องถ่ิน 

   

9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท๎องถ่ินที่    



 
 

สอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถ่ิน 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท๎องถ่ินที่
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

   

11. มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    

12. มีการก าหนดเปูาหมาย/เปูาประสงค์ของการพัฒนาท๎องถ่ิน    

13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด    

15. มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนแผนพัฒนาท๎องถ่ิน    

16. มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนพัฒนาท๎องถ่ิน    

17. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

   

๑8. มีการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถ่ินหรือไมํ    

 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงาน 

 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

2. รายงานผลการด าเนินงาน 

  ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม)  

  ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. ………….………………….………) 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีที่ 1  พ.ศ. ………….…… ปีที่ 2  พ.ศ. ………….…… ปีที่ 3  พ.ศ. ………….…… รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจกอ
เพียง 

        

2.  การพัฒนาการค๎า  
การลงทุนและการ
ทํองเท่ียว 

        

3.  การพัฒนาทรัพย์ยา
กรมนุษย์เพ่ือสร๎าง
ศักยภาพในการ
แขํงขัน 

        

4.  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
แบบบูรณาการ
อยํางสมดุลและ
ย่ังยืน 

        

5.   การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

        

รวม         

 

ลการติดตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

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



 
 

4.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา  

(ปี พ.ศ. 2560) 

โครงการที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ 

ผลการด าเนินงานปี 2560 

โครงการ คิดร้อยละ โครงการ คิดร้อยละ จ านวนโครงการ คิดร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       

ยุทธศาสตร์ที่ 2       

ยุทธศาสตร์ที่ 3       

ยุทธศาสตร์ที่ 4       

ยุทธศาสตร์ที่ 5       

รวม       

 
 
 

 

ผลการติดตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบท่ี 3  แบบติดตามและประเมนิผลการด าเนินโครงการ 

 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ประเมินผลการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน 
อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน   ……………….…องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
เหลํา……….…………….……………… 

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

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

ที่ ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ …….. : …………………………………………………………………….. 

1       

2       

3       

4       

5       

รวมทั้งสิ้น  ……….……  รายการ 
     

ผลการติดตามและประเมินผล 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 

…….………………….…………….…………….………………………….…………….………………….…………….…………….………………….…………….……… 



 
 

แบบที่ 4  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ค าชี้แจง  แบบท่ี 4 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอการด าเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา โดยก าหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลส้ินสุดการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ    ต่ ากวํา 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ปี 

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกวํา 60 ปี 

3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา    อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 

 ปริญญาตรี     สูงกวําปริญญาตรี     ไมจบการศึกษา 

4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 

 รับจ๎าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

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

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานตามโครงการ 
……….…………….……………………….…………….…………….………………  

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรข๎ูอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  



 
 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสกูารแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถ่ิน  

8) ประโยชนที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

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

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

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

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

 

แบบที่ 4/1  แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 

 

ค าช้ีแจง  แบบท่ี 4/1 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลําในภาพรวม โดยก าหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลส้ินสุดปีงบประมาณ 

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ    ต่ ากวํา 20 ปี    20-30 ปี      31-40 ปี 



 
 

 41-50 ปี    51-60 ปี     มากกวํา 60 ปี 

3. การศึกษา    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา    อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 

 ปริญญาตรี     สูงกวําปริญญาตรี     ไมจบการศึกษา 

4. อาชีพหลัก    รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 

 รับจ๎าง     นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

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

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

2.1  ขอใหทํ๎านประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกอเพียง 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรูข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  

8) ประโยชนท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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



 
 

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

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

2.2  ขอให๎ทํานประเมนิความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 : การ
พัฒนาการค๎า  การลงทุนและการทํองเท่ียว 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรูข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  

8) ประโยชนท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

.ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

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

 

 

 

 



 
 

2.3  ขอให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 : การพัฒนา
ทรัพย์ยากรมนุษย์เพื่อสร๎างศักยภาพในการแขํงขัน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรูข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  

8) ประโยชนท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

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

2.4  ขอให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 : การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบบูรณาการอยํางสมดุลและยั่งยืน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรูข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  



 
 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  

8) ประโยชนท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  

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

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

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

2.5  ขอให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 : การบริหาร
กิจการบ๎านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรูข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  

8) ประโยชนท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  



 
 

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

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

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  

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

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

. ส่วนที่  3 ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าใน
ภาพรวม 

 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชํองวํางตามความคิดเห็นของทําน 

ทํานมีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา เชํน การแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนตําง ๆ การท างานของคณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลํา  การ
ใหบ๎ริการของเจ๎าหน๎าท่ี เป็นต๎น  มากน๎อยเพียงใด 

 

ความพึงพอใจ 

พอใจ 

มาก
ที่สุด 

พอใจ 

มาก 

พอใจ 

ปาน
กลาง 

พอใจ 

น้อย 

ไม่
พอใจ 

1) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) การประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรูข๎อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

     

3) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎
ประชาชนทราบ 

     

5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     



 
 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด      

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูการแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

     

8) การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน 

     

9) ประโยชนท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

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

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

 

 


