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- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในภาพรวม 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

   

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่ านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองบอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผานมาอีกด้วย  
  ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ .ศ . 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ แต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน   
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อัน
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ด านินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้         
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ดว้ยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการ ประกอบด้วย 
  ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  ๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
  ๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
  ๕) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ          
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การ
ประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับทีส่ามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนและ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ .ศ . 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 • กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
คัดเลือก จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 • กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อย         
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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 • กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 
 

 
 
 
 
 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้ นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบหน้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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 • กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ              
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก า หนดทรัพยากรส า หรับการด า เนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ        
ที่เป็นโครงการในที่ด าเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ วัดได้จากช่องปีงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งทีป่ระชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 

 • ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม 
และประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
  2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

 • ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร ) โครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพ้ืนบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมการท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม ่เพ่ือความยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์          
ถูกแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งท างการ (formal or semiformal 
interview)       ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์  และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ             
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองบอน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย              
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปอ้งกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองบอน 
  9. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน สามารถพิจารณาจากการติดตามและ 
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชนหรือไม่ 
  10. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
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        ส่วนที ่2  
กำรติดตำมและประเมนิผล 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ได้ศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  ▪ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
  ▪ ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
  ▪ จุดมุ่งหมายในการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
  ▪ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
   

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
  “หนองบอนน่าอยู่ เฟื่องฟูการเกษตร เขตท่องเที่ยวธรรมชาติ” 
 

 เป้ำประสงค์ 
  ต าบลหนองบอน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน           

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
(1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจัดหาในเรื่อง

ของน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 
- เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การวางผังเมืองในในท้องถิ่น และผัง

เมืองรวมของจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้มี
ความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ อีก
ทั้งยังสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย 
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(2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

- เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมภาคประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่
รัฐบาลส่งเสริม 

(3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่ให้กับประชาชนได้เข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา       

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง  พร้อมบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ชาวบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รวมไปถึงการส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

(4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป และส่งเสริมการปลูกป่าไม้ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการเน้นให้
ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความหวงแหนป่าไม้ที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป 

 

(5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
- เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ท า

การเกษตร เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดท าในเรื่องของน้ า เพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในต าบล 
 

(6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม และกำรบริหำรจัดกำร 
- เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส                   

และผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัด
สวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน    

 

 กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลหนองบอน จ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา

ต าบลหนองบอนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้ก าหนดกล
ยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
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 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อน และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ   6 กลยุทธ์ 
 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6ยุทธศาสตร์ ดังนั้น          
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองบอน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

(1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้า
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

(2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้องให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่กระชับมากขึ้นเนื่องจากการ
เป็น AEC ท าให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในด้านหนึ่งคือการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียนก็จะต้องแข่งขันกันเองเพ่ือดึงดูดการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ดังนั้น การบรรเทาความขัดแย้งใน 2 ส่วนนี้จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเทศไทย ต้อง
แข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งส าคัญ จากการ
ส ารวจของ International Management Development (IMD) ในปี 2547 พบว่าอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยอยู่อันดับที่ 29 จากท้ังหมด 60 ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นเป็นล าดับตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตาม 
หากเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยยังอยู่ในอันดับที่ต่ ากว่า สิงคโปร์และมาเลเซีย โดย IMD เห็นว่าไทยควรพัฒนา
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ เช่น กฎหมายที่ส่งเสริมการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ โดยได้รับผลกระทบจากการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้น้อยที่สุด 
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(3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 กำรศึกษำ 
 การศึกษาคือการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและสังคมแก่มนุษย์เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม 

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเกื้อกูลแก่สังคมการศึกษาจึงถือเป็นรากฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวกับ
ความเปลี่ยนแปลงใน ทุกด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาและภาษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงได้จัดกิจกรรม
สอนเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและการ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้แก่ การสอนภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาเหมาะสม
ตามวัย เช่น การนับเลข การกล่าวค าทักทาย เป็นต้น นอกจากนี้ก็ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่
เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าและสามารถปรับตัวได้กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

 ศำสนำ 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น   

อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่ างกัน เช่น           
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม               
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็น
สิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 

(4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือ

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้ว 
ไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
อ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 

(5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
ปัจจุบันการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ         

ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นเนื่องจากมีความสะดวกและท าให้ผลิตภาพ
ทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เพ่ือให้มีปริมาณของผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแนวโน้มของการ
ใช้สารเคมีในการเกษตรมีสูงขึ้นทุกๆปี จึงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือ ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพร่กระจายของสารเคมีในระหว่างการฉีด
พ่น เนื่องจากสารเคมีส่วนใหญ่จะกระจายจากบริเวณของพืชที่ต้องการฉีดพ่นลงสู่พ้ืนและบางส่วนระเหยอยู่ในอากาศ
ท าให้มีการสะสมอยู่ในพ้ืนดินและแหล่งน้ า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในธรรมชาติในที่สุดจะส่งผลให้
เกิดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท าให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับผลกระทบ นอกจาก
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะตกค้างในสิ่งแวดล้อมแล้ว ปุ๋ยเคมียังสร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน้ าธรรมชาติและ
ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เนื่องจากปุ๋ยเคมีส่วนเกินจากพ้ืนที่เกษตรถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะการ
ท าเกษตรแบบเข้มข้นการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชยังส่งผลให้น้ าใต้ดินมีการปนเปื้อนไนเตรท  
ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย 
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(6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม และกำรบริหำรจัดกำร 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึนปัญหาการแบ่งชนชั้น        
ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมีพม่าทาวน์       
ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มี
ปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมายเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้องให้ความส าคัญกับ
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้
กฎหมาย  อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท างานในไทยมากข้ึน เมื่อมีการหลั่งไหลของแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่ ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญคงหนีไม่พ้น ปัญหา
โรคติดต่อต่างๆเช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามา
ในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว์ 
 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(2) เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
(3) เพ่ือพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) เพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
(5) เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
(6) เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
 

1.2 กำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  1) รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) 
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 1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
   1.1 สรุปผลกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำมแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอนในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

กำรสรุปผลแบบประเมินควำมพึงพอใจ   
 - ได้จัดส่งเอกสารแบบประเมินฯ จ านวน  264 ชุด ได้รับตอบกลับมา จ านวน 264 ชุด และ

สรุปผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
-  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      

หนองบอน โดยการสุ่มแบบประเมินให้ประชาชนประเมิน ก าหนดจ านวนชุดการประเมิน ร้อยละ 10 ของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในต าบลหนองบอน คิดเป็นหมู่ละ 22 ชุด รวมเป็นจ านวน 264 ชุด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 หมูท่ี ่1  บ้านหน้าสถานี  จ านวน  268  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 2 บ้านสวน  จ านวน  162  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม  จ านวน  106  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก  จ านวน  348  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร  จ านวน  233  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ จ านวน  253  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้  จ านวน  197  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน  จ านวน  324  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข  จ านวน  275  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม  จ านวน  177  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน จ านวน  105  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
 หมู่ที่ 12 บ้านหัวกญุแจใต้ จ านวน  185  ครัวเรือน  ใช้  22 ชุด  ได้กลับมา  22  ชุด 
  รวม    จ านวน  2,633 ครัวเรือน ใช้ 264 ชุด  ได้กลับมำ 264 ชุด 
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แบบที่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
 

ค ำชี้แจง  : แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน                                                
. 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
 
ค ำชี้แจง  : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์    
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน                      . 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 
 

ส่วนที ่2  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1  พ.ศ. 2561 
 

ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - 
204 124,700,000 204 124,700,000 204 124,700,000 60 48,800,000 675 422,900,000 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

- - 
- - - - 5 1,500,000 - - 5 1,500,000 

3. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- - 
20 6,465,000 49 8,882,000 52 9,996,500 17 2,332,000 138 27,675.500 

4. การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อม 

- - 
- - 19 2,750,000 19 2,750,000 - - 38 5,500,000 

5. การพัฒนาดา้นแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

- - 
- - 12 7,300,000 12 7,300,000 - - 24 14,600,000 

6. การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

- - 
1 25,000 95 33,436,000 94 37,981,000 1 25,000 191 71,467,000 

รวม - - 225 6,614,700 379 177,068,000 386 184,227,500 78 51,157,000 1,071 543,642,500 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563) 
 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 
โครงกำรที่อยู ่
ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

22 10.79 5 2.45 177 86.76 204 100.00 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

- - - - - - - - 

3. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14 28.57 - - 35 71.43 49 100.00 

4. การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อม 

3 15.79 - - 16 84.21 19 100.00 

5. การพัฒนาดา้น
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 2 16.67 - - 10 83.33 12 100.00 

6. การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

9 9.47 - - 86 90.53 95 100.00 

 

รวม 50 
 

13.19 
 

5 
 

1.32 
 

324 
 

85.49 
 

379 
 

100.00 
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 ส่วนที่ 3  กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบอนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
แบบที่ 3  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
 

 ส่วนที่ 2  ยทุธศำสตร์และโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 2.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 204 27 
2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - 
3. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49 14 
4. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 19 3 
5. การพัฒนาดา้นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 12 2 
6. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต สังคม และการบริหารจัดการ 95 9 

รวม 379 55 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

ด ำเนินกำรแล้ว 
(จ ำนวน) รวม 

(จ ำนวน) 

- ไม่มี - 
 

- - - - 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน สรุปจำกผลกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำมแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอนในภำพรวม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ห้วง
เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1. เพศ  

 จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 125 47.35 
หญิง 139 52.65 

รวม 264 100.00 
    

  จากตารางพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 264 คน เม่ือจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม  
     เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.65 เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 47.35  
 
 2. อายุ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 19 7.20 
20 – 30 ปี 32 12.12 
31 – 40 ปี 45 17.05 
41 – 50 ปี 56 21.21 
51 – 60 ปี 74 28.03 
มากกว่า 60 ปี 38 14.39 

รวม 264 100.00 
   

  จากตารางพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุอยู่ ในช่วงอายุ 51 -60 ปี มากที่สุด คิดเป็น                  
ร้อยละ 28.03 รองลงมา อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.21 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.05 อายุ
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.39 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.12 และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็น         
ร้อยละ 7.20    

 3. การศึกษา 
 จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 125 47.35 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 103 39.06 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 7.58 
ปริญญาตรี 10 3.79 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.39 
อ่ืน ๆ 5 1.89 

รวม 264 100.00 
   จากตารางพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.35 
รองลงมา ระดับมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 39.06 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 7.58 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.79 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.89 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.39  
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4. อาชีพหลัก 
 จ ำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 3 1.34 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 4 1.52 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 47 17.80 
รับจ้าง 85 32.20 
นักเรียน/นักศึกษา 26 9.85 
เกษตรกร 96 36.36 
อ่ืน ๆ  3 1.14 

รวม 264 100.00 
   จากตารางพบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 36.36 
รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 32.19 ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว คดิเป็นร้อยละ 17.80
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 9.85 ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.52 ประกอบอาชีพ      
รับราชการ คิดเปน็ร้อยละ 1.34 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.14  

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 27 โครงการ 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านสวน หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองบอน เชื่อมบ้านหนองมาตร์ ต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว                                                                                  
ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือหนาปรับตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,320 ลบ.ม.  

กองช่าง -  206,000 

2. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านโคกโรงสีเชื่อม
บ้านนาล้อม หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว       
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.30 เมตร  
หรือหนาปรับตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.  

กองช่าง  - 224,000 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณกลุ่มบ้านเขาดิน หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  

กองช่าง -  480,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง      
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว                            
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  

กองช่าง  - 480,000 

5. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณกลุ่มบ้าน
โพธ์ิทอง หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.30 เมตร      
หรือหนาปรับตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.  

กองช่าง -  87,000 

       



      20 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 

งบประมำณ 
(บำท) 

6. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมขยายไหล่ทางสายทางบริเวณซอย
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว  
ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
หนาปรับตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 940 ลบ.ม.  

กองช่าง -  210,000 

7. โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร  
ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,775 ตาราง
เมตรหมู่ท่ี 1 เชื่อม หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กองช่าง -  539,830.53 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณกลุ่มบ้านหนองเทา หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 249 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 747  ตาราเมตร  

กองช่าง -  376,000 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณ หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
หนาปรับตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 880 ลบ.ม.  

กองช่าง  - 150,000 

10. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณกลุ่มบ้าน
หนองอีลอม หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพ
พื้นท่ี หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม.  

กองช่าง  - 160,000 

11. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณบ้านหัวกุญแจ
ใต้ หมู่ท่ี 12 เชื่อมบ้านเนินแสนสุข หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว  
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพ
พื้นท่ี หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.  

กองช่าง -  65,000 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน ในงานต่อเติมห้องกระจกกรอบอลูมิเนียมลูกฟูกสีชาพร้อมประตูกระจก
กรอบอลูมิเนียมสีชา 

กองช่าง -  110,000 

13. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
ปริมาณงาน ท่อขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 22 ท่อน  

กองช่าง  - 51,000 

14. โครงการจัดท าบอร์ดติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองบอน ปริมาณงาน กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 เมตร จ านวน 2 ป้าย 

กองช่าง -  38,200 

15. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านหน้าสถานี หมู่ท่ี 1 ต าบล      หนองบอน 

กองช่าง -  57,139.07 

16. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านท่าแยก หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  48,948.22 

17. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วโครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านแก่งไทร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  48,957.66 

18. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านคลองบุหรี่เหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  68,171.85 
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ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 

งบประมำณ 
(บำท) 

19. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ท่ี 7 ต าบล หนองบอน  

กองช่าง -  133,988.61 

20. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  35,821.46 

21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านสะพานโค้ง) หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองบอน  

กองช่าง -  57,592.53 

22. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านเนินแสนสุข (กลุ่มเนินมะขามป้อม) หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองบอน  

กองช่าง -  98,987.84 

23. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านเนิน แสนสุข (หลังวัด) หมู่ท่ี 9 ต าบล       
หนองบอน  

กองช่าง -  23,304.60 

24. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านเนินแสนสุข (กลุ่มเนินมะขามป้อม) หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองบอน  

กองช่าง -  47,214.82 

25. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านโคกมะตูม หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  175,528.15 

26. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านคลองหินเทิน หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  37,260.61 

27. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบ้านหัวกุญแจใต้ หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองบอน 

กองช่าง -  40,136.77 

 

 

2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 

พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม 108 40.91 147 55.68 9 3.41 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 120 45.45 127 48.11 17 6.44 
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 113 42.80 134 50.76 17 6.44 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 102 38.64 148 56.06 14 5.30 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน / กิจกรรม 98 37.12 151 57.20 15 5.68 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 98 37.12 148 56.06 18 6.82 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 108 40.91 142 53.79 14 5.30 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 105 39.77 137 51.89 22 8.34 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 106 40.15 142 53.79 16 6.06 

ภำพรวม  40.32  53.71  5.97 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 0 โครงการ 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว งบประมำณ 

(บำท) 

- ไม่ได้ด าเนินการ - - - - - 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 14 โครงการ 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว งบประมำณ 

(บำท) 

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นท่ีต าบลหนองบอน จ านวน 4 โรงเรียน 
โครงการอาหารกลางวัน 

กองการศึกษาฯ 
-  1,556,000 

2. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นท่ีต าบลหนองบอน จ านวน 4 โรงเรียน 
โครงการอาหารเสริม (นม)  

กองการศึกษาฯ 
-  655,548.46 

3. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี กองการศึกษาฯ -  122,340 
4. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี กองการศึกษาฯ -  50,120.90 
5. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
-  149,734 

6. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายต าบล 
หนองบอนเฉลิมพระเกียรติกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 

กองการศึกษาฯ 
-  60,000 

7. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีโครงการจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 

กองการศึกษาฯ 
-  40,000 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

กองการศึกษาฯ 
-  54,310 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

กองการศึกษาฯ 
-  7,682 

10. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองบอน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน 

กองการศึกษาฯ 
-  60,000 

11. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน 

กองการศึกษาฯ 
-  60,000 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง 

กองการศึกษาฯ 
-  120,000 

13. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการ  “สืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจ าปี 2563 

กองการศึกษาฯ 
-  30,000 

14. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

ส านักงานปลัด 
-  90,000 
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2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม 110 41.67 148 56.06 6 2.27 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 118 44.70 138 52.27 8 3.03 
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 110 41.67 140 53.03 14 5.30 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 94 35.61 157 59.47 13 4.92 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน / กิจกรรม 98 37.12 157 59.47 9 3.41 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 101 38.26 151 57.20 12 4.55 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 103 39.02 149 56.44 12 4.55 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 103 39.02 149 56.44 12 4.55 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 102 38.64 149 56.44 13 4.92 

ภำพรวม  39.52  56.31  4.17 
 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 3 โครงการ 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว 

ส านักงานปลัด 
-  

171,788.50 

2. โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ พัฒนาท าความสะอาดสถานีรถไฟ 
(สระแก้ว) และโรงเรียนบ้านหน้าสถานี 

ส านักงานปลัด 
-  

12,180 

3. โครงการจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในวันมหิดล 24 กันยายน 2563 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานปลัด 
-  

74,510 

 

 2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม 101 38.26 154 58.34 9 3.40 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 95 35.99 157 59.47 12 4.54 
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 92 34.85 161 60.96 11 4.17 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 71 26.90 179 67.80 14 5.30 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน / กิจกรรม 77 29.17 166 62.88 21 7.95 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 31.44 162 61.36 19 7.20 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 86 32.58 162 61.36 16 6.06 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 93 35.23 159 60.23 12 4.54 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 96 36.36 154 58.34 14 5.30 

ภำพรวม  33.42  61.20  5.38 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
  1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 2 โครงการ 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหวัใจซ่อมแซมฝายชะลอน้ า (คุ้มวดัป่า
ศรีบุญเรือง) หมู่ที่ 6 

ส านักงาน
ปลัด 

-  
27,280 

2. โครงการจิตอาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาดล าน้ าคคูลองและ
พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ าคคูลอง เนื่องในวันคล้ายวันบรมราช
สมภพฯ 5 ธันวาคม 

ส านักงาน
ปลัด -  

54,505 

  

2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 

พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม 106 40.15 146 55.31 12 4.54 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 116 43.94 134 50.76 14 5.30 
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 99 37.51 151 57.19 14 5.30 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 85 32.20 162 61.36 17 6.44 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน / กิจกรรม 92 34.85 156 59.09 16 6.06 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 92 34.85 152 57.58 20 7.57 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 100 37.88 145 54.92 19 7.20 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 103 39.02 145 54.92 16 6.06 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 110 41.67 137 51.89 17 6.44 

ภำพรวม  38.01  55.89  6.10 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม และกำรบริหำรจัดกำร 
 1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 9 โครงการ 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด -  8,268,400 

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักงานปลัด -  1,792,800 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ส านักงานปลัด -  48,000 

4. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองบอน 

ส านักงานปลัด -  93,080 

5. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด -  110,725 
6. โครงการขยายเขตการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีต าบล      
หนองบอน  (จัดซ้ือถังขยะเพื่อการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล) 

ส านักงานปลัด -  85,750 
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ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

งบประมำณ 
(บำท) 

7. โครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ส านักงานปลัด -  35,210 

8. โครงการป้องกันและและควบคุมโรคติดต่อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”  ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานปลัด -  63,660 

9. โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ส านักงานปลัด -  33,300 

 

2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 

พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม 113 42.80 144 54.55 7 2.65 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 112 42.42 141 53.41 11 4.17 
3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 100 37.88 152 57.58 12 4.54 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 91 34.47 162 61.36 11 4.17 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน / กิจกรรม 92 34.85 159 60.23 13 4.92 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 98 37.12 155 58.71 11 4.17 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 98 37.12 153 57.96 13 4.92 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 100 37.88 149 56.44 15 5.68 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 102 38.64 151 57.19 11 4.17 

ภำพรวม  38.13  57.49  4.38 
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ยุทธศำสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
-แผนอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
204 

 
124,700,000 

 

 
204 

 
124,700,000 

 

 
204 

 
124,700,000 

 

 
60 

 
48,800,000 

             
672 

 
422,900,000 

รวม - - 204 124,700,000 204 124,700,000 204 124,700,000 60 48,800,000 672 422,900,000 
2. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

1,500,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

1,500,000 

รวม - - - - - - 5 1,500,000 - - 5 1,500,000 
3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม 
ประเพณี 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และ นันทนาการ 

 
- 

 
- 

 
20 

 
6,465,000 

 

 
49 

 
8,882,000 

 

 
52 

 
9,996,500 

 

 
17 

 
2,332,000 

 
138 

 
27,675,500 

รวม - - 20 6,465,000 204 124,700,000 204 124,700,000 816 498,800,000 138 27,675,500 
4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

19 

 
 

2,750,000 

 
 

19 

 
 

2,750,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

38 

 
 

5,500,000 

รวม - - - - 19 2,750,000 19  2,750,000 - - 38 5,500,000 
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ยุทธศำสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร 
-แผนงานการเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
12 

 
7,300,000 

 

 
12 

 
7,300,000 

 

 
- 

 
- 

 
24 

 
14,600,000 

รวม - - - - 12 7,300,000 12 7,300,000 - - 24 14,600,000 
6. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต สังคม และกำร
บริหำรจัดกำร 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน                       
- แผนงานสาธารณสุข     
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์                  
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน         
- แผนงานงบกลาง 

 
- 

 
- 

 
1 

 
25,000 

 
95 

 
33,436,000 

 
94 

 
37,981,000 

 
1 

 
25,000 

 
191 

 
71,467,000 

รวม - - 1 25,000 95 33,436,000 94 37,981,000 1 25,000 191 71,467,000 
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  2. แนวทำงกำรกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔8 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ข้อ 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔8 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
 กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและ พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะประชุมรับทราบผล ภายหลั งเดือนธันวาคมก็ ได้  โดยใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 มาติดตามและประเมินผล และน าข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ. 2561-2564) เฉพาะที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 
2561-2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการด าเนินติดตามและประเมินผล 
โครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มาด าเนินการตาม 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 

ล ำดับ ผู้รับผดิชอบ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อ
รับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือท่ีประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและ
เสนอความเห็นในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ
และได้เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
ในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้
รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10 คน ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์        
เป็นดังนี้ 

    

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.64 88.20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.18 85.90 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 50.64 84.40 
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.55  
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.45  
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.55  
 3.4  วิสัยทัศน ์ (5) 4.18  
 3.5  กลยุทธ ์ (5) 4.27  
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.09  
 3.7  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 4.18  
 3.8  แผนงาน (5) 4.27  
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.09  

รวมคะแนน 100 85.45 85.45 
 

  1) พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน
 สูงสุด 17.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ าสุด 50.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ของ
 คะแนนในภาพรวมทั้งหมด    
  ทั้งนี ้การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีการน าข้อมูลสภาพทั่วไป และ 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน น ามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของ
 ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
 หนองบอน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)          

อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการ เมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 

 
2.64 

 
 

 
88.00 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.82 91.00 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.64 82.00 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 1.73 86.50 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน  

(2) 1.82 91.00 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 1.82 91.00 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.82 91.00 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.82 91.00 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(3) 2.55 85.00 

รวมคะแนน 20 17.64 88.20 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.  กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผน พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
 
 

 

 
4.09 

 
81.80 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2.64 88.00 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็ตน้ 

(3) 2.64 88.00 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.55 86.00 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.64 88.00 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ   T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.64 88.00 

รวมคะแนน 20 17.18 85.90 
 

  1.4 ยุทธศำสตร์ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
8.55 

 
85.50 
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  1.4 ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
    

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 

3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ  
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8.45 84.50 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ของชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 8.55 85.50 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(5) 4.18 81.60 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5) 4.27 85.40 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5) 4.09 81.80 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.18 83.60 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดมุง่ 
หมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปา้ ประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5) 4.27 85.40 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.09 81.80 

รวมคะแนน 60 60 50.64 84.40 
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  2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10 คน ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผลการให้คะแนนโครงการ เป็นดังนี้ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 8.27 82.70 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 10 8.45 84.50 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 10 8.27 82.70 
4.  แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 8.36 83.60 
5.  โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60 47.36 78.93 
 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) 3.82  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.91  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 3.73  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี (5) 4.09  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(5) 4.27  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 3.82  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 4.36  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.09  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 3.64  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.73  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รบั 

(5) 3.73  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.18  
รวม 100 80.73 80.73 

         
1) พบว่าประเด็นที่ 3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน

สูงสุด 8.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด และรองลงคือ ประเด็นที่ 4 แผนงาน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 8.36 คิดเป็นร้อยละ 83.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

2) พบว่าประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด 47.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.93 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการ และเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มี
ความชัดเจนที่น าไปสู่การตั้งงบประมาณที่ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จึงท าให้งบประมาณยังไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. สรุปสถำน 
กำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสงัคม , 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.27 82.70 

รวมคะแนน 10 8.27 82.70 
 

  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. กำรประเมิน 
ผลกำรน ำแผน 
พัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิ
ปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิ
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.45 84.50 

รวมคะแนน 10 8.45 84.50 
 

  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. กำรประเมิน 
ผลกำรน ำแผน 
พัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิ
คุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพงึพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเปา้หมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.27 82.70 

รวมคะแนน 10 8.27 82.70 
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   2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.36 83.60 

รวมคะแนน 10 8.36 83.60 
 

 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชดัเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุง่ไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
3.82 

 
76.40 

5.2 ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้องกบัความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปไดช้ัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 3.91 78.20 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงาน 
อธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนีจ้ะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายรอง 

(5) 3.73 74.60 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 

(5) 4.09 81.80 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสงัคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ  

(5) 4.27 85.40 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เตมิเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3.82 76.40 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วยระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมโยงต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบนั 

(5) 
 
 

 

4.36 87.20 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศ ชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 4.09 81.80 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพฒันาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 3.64 72.80 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(5) 3.73 74.60 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รบั 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธผิล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพงึพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รบั (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 3.73 74.60 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่าวัตุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนนิงานอย่างชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบิัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเปน็จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.18 83.60 

รวมคะแนน 60 47.36 78.93 
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   1.2 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์  
    1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 204 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 27 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 53.71 รองลงมา ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.32 และระดับพอใจน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 5.97 

    1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
    จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 0 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 0 โครงการ/กิจกรรม  
   

    1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 49 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 14 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 56.31 รองลงมา ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39.52 และ
ระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.17 

    1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 19 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 3 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 61.20 รองลงมา ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.42 และระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 
5.38 

    1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
    จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 12 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร         
อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 55.89 รองลงมา ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 38.01 และระดับพอใจน้อย        
คิดเป็นร้อยละ 6.10 

    1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
    จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 95 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 9 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 57.49 รองลงมา ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 38.13 และ
ระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.38 
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  2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
  2.1 ข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ของประชำชน 

 หมู่ที่ 11 
(1) ขอเสนอโครงการลาดยางทับถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านคลองหินเทินตลอดเส้นทางใน

ปีงบประมาณ 64 
(2) อยากได้ลาดยางทับถนนคอนกรีตจากทางเข้าบ้านจนสุดหมู่บ้านคลองหินเทิน 
(3) การกระจายข่าวสารบางโครงการมีความล่าช้าเกินความเป็นจริงมาก อยากให้ท างานโดยชัดเจนกว่านี้ 
(4) ควรมีการเข้าถึงกับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่านี้ หรือการด าเนินการกิจกรรมต่างๆให้

ได้ผลดีมากกว่านี้ 
 

  2.2 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
  1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
 กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจเกิดความ         
เบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

  3) ปัญหาความต้องการของประชาชนอาจไม่ ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบ
 กฎหมายและงบประมาณที่มีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  เพราะไม่ใช่อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น 
  2.3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
  2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
 ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ            
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
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  3. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔8 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ข้อ 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔8 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
 กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและ พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะประชุมรับทราบผล ภายหลั งเดือนธันวาคมก็ ได้  โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 มาติดตามและประเมินผล และน าข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ. 2561-2564) เฉพาะที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 
2561-2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการด าเนินติดตามและประเมินผล 
โครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561-2565) มาด าเนินการตาม          
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 

ล ำดับ ผู้รับผดิชอบ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อ
รับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือท่ีประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและ
เสนอความเห็นในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ
และได้เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
ในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้
รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็น หรือการต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  3.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
    ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

    ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
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 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

  

คะแนนรวม 100 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม

 เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
 หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 

 แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
1.  ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
 3.4  วิสัยทัศน ์ (5)  
 3.5  กลยุทธ ์ (5)  
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
 3.7  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5)  
 3.8  แผนงาน (5)  
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

1.  ข้อมูลสภำพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพืน้เมือง และของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.  กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นตน้ 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสง่ผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ   T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของ  
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ของชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ของชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะ เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยทุธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิง่ใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

 
(5) 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดมุง่ หมายในเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

รวมคะแนน 100   
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  3.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องม ีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1.  การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10  
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 10  
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 10  
4.  แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10  
5.  โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60  
 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5)  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5)  
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี (5)  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

(5)  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5)  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5)  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5)  
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  

รวม 100  
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

1. สรุปสถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้ง 
เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวน
ที่ไม่สามารถด าเนนิการได้มจี านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิ 
ภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตา่งๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชดัเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้องกบั
โครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุ ประสงค์
สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเปน็ไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบจุ านวนเทา่ไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏบิตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเปน็
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับ 
เคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

 
(5) 
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5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งทีไ่ด้รับ (การ
คาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 
 

 
(5) 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตามโครงการพัฒนา ซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถปุระสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได ้
 

 
(5) 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมโยงต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกนักับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ที่เป็นปัจจบุัน 

(5) 
 
 

 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศ ชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ทอ้งถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยตุิธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิน่ มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  
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  3.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้มีการก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามให้

ด าเนินการตามแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจัดท าเป็นแบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยก าหนดให้ติดตามผลการด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 ส าหรับแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) ในแบบประเมิน
จะประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ , อายุ , การศึกษา , อาชีพหลัก 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบอน โดยจะประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) แยกออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
จ านวน 24 โครงการ และมีประเด็นค าถามจ านวน 9 ข้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 
0 โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 17 โครงการ และมีประเด็นค าถามจ านวน 9 ข้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
จ านวน 3 โครงการ และมีประเด็นค าถามจ านวน 9 ข้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
เลือก จ านวน 1 โครงการ และมีประเด็นค าถามจ านวน 9 ข้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก จ านวน 26 โครงการ และมีประเด็นค าถามจ านวน 9 ข้อ 

 
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบอนตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการด าเนินการ 

 

ส าหรับจ านวนแบบประเมินที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ ก าหนดจ านวนแบบ 
ประเมิน ความพึงพอใจฯ 10% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ต าบลหนองบอน  
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ตามสถิติประชากรและจ านวนครัวเรือนพ้ืนที่ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด 
สระแก้ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต าบลหนองบอน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,690 ครัวเรือน เมื่อค านวณ 
10% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด จะได้ประมาณ 269 ครัวเรือน ต าบลหนองบอนมีจ านวน 12 หมู่บ้าน จะได้
จ านวนแบบประเมินหมู่ละ 23 ชุด รวมแบบประเมินทั้งหมด 276 ชุด คิดเป็นจ านวนแบบประเมินความพึง
พอใจฯ ที่ใช้ ดังนี้ 
 

 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 2 บ้านสวน   แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก   แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร   แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต ้  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน  แบบประเมิน  23  ชุด 
 หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้  แบบประเมิน  23  ชุด 
 

   รวมแบบประเมิน 276 ชุด 
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3.4 แบบส ำรวจกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 
 

 

  
 
  
 

ค ำชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน ในภาพรวม ให้ท่านท าเครื่องหมาย  x หรือ   ลงในช่อง  (    ) 

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

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (    )  ชาย   (    )  หญิง 
2.  อายุ  (    )  ต่ ากว่า  20  ป ี  (    )  20 – 30 ป ี  (    )  31 – 40 ป ี

  (    )  41 – 50 ป ี  (    )  51 – 60 ป ี  (    )  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา  (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

  (    )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (    )  ปริญญาตรี 
  (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ  (    )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ (    )  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
   (    )  รับจ้าง  (    )  นักเรียน  นักศึกษา  (    )  เกษตรกร 
   (    )  อ่ืนๆ  ระบุ..................................................... 
 
 

ส่วนที่ 2  กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
หนองบอน 
5.  ให้ท่านท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างความพึงพอใจที่ก าหนดให้ในแต่ละหัวข้อตามความเป็นจริง 

   จากความรู้สึกพึงพอใจที่ท่านได้รับ  โดยในแต่ละหัวข้อที่ก าหนดให้ท่านสามารถท าเครื่องหมายได้เพียง 
     1  ช่อง  ต่อหนึ่งหัวข้อเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอนในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

(เดือนตุลำคม 2563 – เดือนกันยำยน 2564) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนน
คอนกรีตสายทาง เส้นหนา้วัดหนองบอน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถาน ี

กองช่าง  - - 400,000 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยผู้ช่วย
ค าพันธ์ หมู่ที่ 1 

กองช่าง  - - 65,000 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเกลีย่แต่ง สายทางซอยวัดแน่นดีสันติ
ธรรม หมู่ที่ 2 

กองช่าง - -  
**ยกเลิก
โครงการ 

422,000 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มหนอง
ปรือ หมู่ที่ 3 

กองช่าง -  - 14,000 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
5. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรงัพร้อมเกลี่ยแต่ง       สายทาง
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ถึงถนน คสล. บ้านท่ามะตูม          หมู่ที ่10 

กองช่าง - -  391,900 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
6. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้าน       เขาดิน 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง -  - 536,200 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
7. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรงัพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอย
หลังโรงเรียนบ้านท่าแยก หมู่ที ่4 

กองช่าง  - - 34,000 

8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณ (กลุ่มบ้านนายใช ้         พรมรอด) หมู่ที่ 4 

กองช่าง  - - 69,388.43 

9. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณ (กลุ่มบ้านนายถาวร         ศรีไทยนิยม) หมู่ที่ 4 

กองช่าง  - - 60,643.32 

10. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแกว้ โครงการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า บริเวณ (กลุ่มบา้นนายสายชล       ทา่เมือง) หมู่ที่ 
4 

กองช่าง  - - 39,493.70 

11. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอย
วัดแก่งไทรเชื่อมสวนนายประนอม หมู่ที ่5 

กองช่าง  - - 252,000 

12. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้านคลองบุหรี่
เหนือ หมู่ที่ 6 

กองช่าง -  - 540,700 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
13. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแกว้ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที ่6 (บริเวณประปาผิวดินบ้านคลองบุหรี่เหนือ) 

กองช่าง  - - 43,774.77 
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ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

14. โครงการติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 7 กองช่าง  - - 390,000 

15. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแกว้ โครงการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า บริเวณ (ศาลากลางหมู่บ้านคลองบุหรี่ใต้) หมู่ที่ 7 

กองช่าง  - - 81,485.85 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายชวัล
วิทย์ ยินทรัพย ์(ช่วงที่ 1) หมู่ที ่8 บา้นหนองบอน 

กองช่าง -  - 439,800 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนาง
ถนอม วรรณวิจิตร ์หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข 

กองช่าง -  - 107,600 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย       แม่บุญ 
หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม 

กองช่าง -  - 240,900 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
19. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้าน     ท่า
มะตูม หมู่ที่ 10 

กองช่าง -  - 536,200 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
20. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้านคลองหิน
เทิน หมู่ที่ 11 

กองช่าง -  - 536,200 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
21. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง ซอยหนองอี
ลอม หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน 

กองช่าง - -  151,700 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบริเวณ
ซอยบ้านลุงสุภาพ หมู่ที ่12 

กองช่าง  - - 230,000 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านซาลาเปา 
หมู่ที่ 12 บา้นหวักุญแจใต้ (ช่วงที่ 2) 

กองช่าง -  - 250,800 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบบริเวณสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหัวกญุแจใต้ 

กองช่าง -  - 171,000 
(กันเงิน

งบประมาณ) 

รวม  11 10 3 6,004,783.07 
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2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

- ไม่ได้ด าเนินการ - - - - - - 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือและเนตรนาร ี

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 60,000 

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถาน ีโครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน กอง
การศึกษาฯ 

 - - 451,000 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน กอง
การศึกษาฯ 

 - - 368,800 

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแยก โครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน กอง
การศึกษาฯ 

 - - 336,040 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน กอง
การศึกษาฯ 

 - - 279,080 

6. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบล
หนองบอน และอาหารเสริม (นม) ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 895,999.92 

7. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
การศึกษาฯ 

 - - 146,180 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 23,730 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 47,597 

10. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 40,000 

11. โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการ
แข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

12. โครงการแข่งขันกีฬาต่อตา้นยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

13. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 60,000 

14. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนร่วมกับจังหวัดสระแก้ว 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1-12 โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทง 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 120,000 

16. โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเส้ือที่ปางสีดา กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

17. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมอืงสระแก้ว โครงการ "สืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว้" 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

รวม  12 - 5 2,828,426.92 
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2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

ประเด็น ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

- -  - 

2. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว ส านักปลัด  - - 155,280 

3. โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ส านักปลัด - -  - 

รวม  1 - 2 155,280 
 
2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการก าจัดผกัตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะคลองพระปรง 
(ห้วยใหญ่) บริเวณพื้นที่บา้นท่าแยก หมูท่ี่ 4 บ้านแก่งไทร หมู่ที่ 5 บ้านเนิน
แสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10 และบา้นคลองหินเทิน หมู่ที่ 11 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

- -  - 

รวม  - - 1 - 

 
2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม และกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. โครงการปรับปรุงและดูแลระบบเวบ็ไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

ส านักปลัด  - - 8,000 

2. โครงการจัดตั้งวางระบบโทรศัพท์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

ส านักปลัด  - - 9,619.30 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ส านักปลัด  - - 18,880 

4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส านักปลัด  - - 80,590 

5. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส านักปลัด  - - 80,000 
6. โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเท่ียววถิีชุมชน เนื่องในวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (วันศิลปินแห่งชาติ) ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

ส านักปลัด  - - 50,630 

7. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด  - - 25,000 

8. สนับสนุนกิจกรรมออกหนว่ยบรกิารฉีดวัคซีน Covid-19 เชิงรุก แก่
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ปว่ยโรคประจ าตวั 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง  (เข็มที่ 1)        
ณ วัดเจริญสุข (หนองบอน) (งบกลาง) 

ส านักปลัด  - - 20,375 

9. สนับสนุนกิจกรรมออกหนว่ยบริการฉีดวัคซีน Covid-19 เชิงรุก  
(เข็มที่ 2) แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ปว่ยโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง 
ณ วัดเจริญสุข (หนองบอน) (งบกลาง)    

ส านักปลัด  - - 22,465 

10. อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส านักปลัด - -  - 

11. จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อก าจดัวัชพืชและขุดลอกคลองที่กีด
ขวางทางระบายน้ า หมู่ที่ 12 บา้นหัวกญุแจใต้ (งบกลาง) 

ส านักปลัด  - - 12,000 

12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด  - - 8,679,400 
13. เบี้ยยังชีพคนพกิาร ส านักปลัด  - - 1,972,000 
14. เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์ ส านักปลัด  - - 49,000 
15. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน ผู้แทนกลุ่มองค์กร         
ต่างๆ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

ส านักปลัด - -  - 

16. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลัด - -  - 

17. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส านักปลัด - -  - 
18. โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชกิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน              
(อปพร.) ต าบลหนองบอน 

ส านักปลัด - 

 

-  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      61 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

19. โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมต าบลเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลัด - -  - 

20. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลหนองบอน ส านักปลัด - -  - 

21. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมอืงสระแก้ว โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด - -  - 

22. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ ส านักปลัด  - - 91,775 

23. โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

ส านักปลัด  - - 18,060 

24. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ส านักปลัด  - - 92,500 

25. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร้ ส านักปลัด - -  - 

26. โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชนที่ด้อยโอกาส ส านักปลัด - -  - 

รวม  16 - 10 - 
 
 

2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม      
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
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ส่วนที่ 3  กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบอนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

งบประมำณ 
(บำท) 

- ไม่มี - 
 

- - - - 

 
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

 
 
 

********************************* 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน ขอขอบคุณท่ำนที่ได้เสียสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมชุดนี้         
โดยข้อมูลที่ได้จำกท่ำน ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอนจะได้น ำไปประมวลผลเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำระบบกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้นไป 
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    ส่วนที่ 3 
        ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 

 1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์        
เป็นดังนี้ 

    

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.64 93.20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.82 89.10 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56.91 94.85 
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.55  
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.55  
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.55  
 3.4  วิสัยทัศน ์ (5) 4.64  
 3.5  กลยุทธ ์ (5) 4.73  
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.73  
 3.7  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 4.73  
 3.8  แผนงาน (5) 4.73  
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.73  

รวมคะแนน 100 93.36 93.36 
 

1) พบว่าประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 56.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.85 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

2) พบว่าประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด 17.82 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 89.10 ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด    

  ทั้งนี ้การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีการน าข้อมูลสภาพทั่วไป และ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน น ามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองบอน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)        
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการ เมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 

 
2.82 

 
94.33 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.91 95.50 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.91 95.50 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 1.91 95.50 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน  

(2) 1.73 86.50 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 1.91 95.50 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.82 91.00 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.91 95.50 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(3) 2.73 91.00 

รวมคะแนน 20 18.64 93.20 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.  กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผน พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
 
 

 

 
4.64 

 
92.80 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2.45 81.67 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็ตน้ 

(3) 2.64 88.00 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.64 88.00 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.55 85.00 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ   T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.91 97.00 

รวมคะแนน 20 17.82 89.10 
 

  1.4 ยุทธศำสตร์ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
9.55 

 
95.50 
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  1.4 ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
    

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 

3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ  
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 9.55 95.50 

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ของชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.55 95.50 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปน็ลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.64 92.80 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5) 4.73 94.60 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5) 4.73 94.60 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.73 94.60 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดมุง่ 
หมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปา้ ประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5) 4.73 94.60 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.73 94.60 

รวมคะแนน 60 60 56.91 94.85 
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  2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผลการให้คะแนนโครงการ เป็นดังนี้ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 9.18 91.80 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 10 9.18 91.80 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 10 9.27 92.70 
4.  แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 9.36 93.60 
5.  โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60 55.73 92.88 
 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) 4.73  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.64  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.55  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี (5) 4.64  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(5) 4.73  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.55  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 4.64  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.64  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.55  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.55  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รบั 

(5) 4.73  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.91  
รวม 100 92.73 92.73 

         
1) พบว่าประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9.36 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 93.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด และรองลงคือ ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนน 55.73 คิด
เป็นร้อยละ 92.88 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

2) พบว่าประเด็นที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา และประเด็นที่ 2 การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ าสุด 9.18 คะแนน คิดเป็นร้อย 91.80 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด  
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. สรุปสถำน 
กำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสงัคม , 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.18 91.80 

รวมคะแนน 10 9.18 91.80 
 

  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. กำรประเมิน 
ผลกำรน ำแผน 
พัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิ
ปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิ
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.18 91.80 

รวมคะแนน 10 9.18 91.80 
 

  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. กำรประเมิน 
ผลกำรน ำแผน 
พัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิ
คุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตา่งๆ ทีด่ าเนนิการในพืน้ทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.27 92.70 

รวมคะแนน 10 9.27 92.70 
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   2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 9.36 93.60 

รวมคะแนน 10 9.36 93.60 

 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชดัเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุง่ไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.73 

 
94.60 

5.2 ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้องกบัความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปไดช้ัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.64 92.80 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงาน 
อธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนีจ้ะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายรอง 

(5) 4.55 91.00 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 

(5) 4.64 92.80 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน   

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสงัคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ  

(5) 4.73 94.60 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เตมิเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.55 91.00 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วยระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมโยงต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบนั 

(5) 
 
 

 

4.64 92.80 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศ ชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 4.64 92.80 
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4.91ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน   
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพฒันาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.55 91.00 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งในในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(5) 4.45 89.00 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รบั 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธผิล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพงึพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รบั (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.73 94.60 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่าวัตุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนนิงานอย่างชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบิัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเปน็จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.91 98.20 

รวมคะแนน 60 55.73 92.88 
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           ส่วนที่ 4  
         สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
   1.1 สรุปผลกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำมแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอนในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

กำรสรุปผลแบบประเมินควำมพึงพอใจ   
 - ได้จัดส่งเอกสารแบบประเมินฯ จ านวน  276 ชุด ได้รับตอบกลับมา จ านวน 276 ชุด และสรุปผล

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
-  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      

หนองบอน โดยการสุ่มแบบประเมินให้ประชาชนประเมิน ก าหนดจ านวนชุดการประเมิน ร้อยละ 10 ของ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในต าบลหนองบอน คิดเป็นหมู่ละ 23 ชุด รวมเป็นจ านวน 276 ชุด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 หมูท่ี่ 1  บ้านหน้าสถานี  จ านวน  270  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 2 บ้านสวน  จ านวน  166  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม  จ านวน  109  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก  จ านวน  355  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร  จ านวน  241  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ จ านวน  253  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้  จ านวน  200  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน  จ านวน  330  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข  จ านวน  285  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม  จ านวน  181  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน จ านวน  110  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
 หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ จ านวน  190  ครัวเรือน  ใช้  23 ชุด  ได้กลับมา  23  ชุด 
  รวม    จ านวน  2,690 ครัวเรือน ใช้ 276 ชุด  ได้กลับมำ 276 ชุด 
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แบบที่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
 

ค ำชี้แจง  : แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน                                                
. 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
 
ค ำชี้แจง  : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์    
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน                      . 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 
 

ส่วนที ่2  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1  พ.ศ. 2561 
 

ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 0 
173 87,605,000 192 112,795,000 254 146,190,711.30 124 106,356,817.68 743 452,947,528.98 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

0 0 
0 0 0 0 6 1,560,000 8 100,000 14 1,660,000 

3. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

0 0 
20 6,465,000 50 9,072,000 55 11,296,500 75 7,012,000 200 33,845,500 

4. การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อม 

0 0 
0 0 21 3,250,000 23 2,930,000 9 620,000 53 6,800,000 

5. การพัฒนาดา้น
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

0 0 
0 0 12 7,300,000 13 7,550,000 3 770,000 28 15,620,000 

6. การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหาร
จัดการ 

0 0 

1 25,000 92 33,092,000 110 52,628,800 57 20,677,800 260 106,423,600 

รวม 0 0 194 94,095,000 367 165,509,000 461 222,156,011.30 276 135,536,617.68 1,298 617,296,628.98 



      75 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(เดือนตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 
โครงกำรที่อยู่ 
ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

11 4.33 10 3.94 233 91.73 254 100.00 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ - - - - 6 100 6 100 

3. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12 21.82 - - 43 78.18 55 100.00 

4. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1 4.35 - - 22 95.65 23 100.00 

5. การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

- - - - 13 100 13 100.00 

6. การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

16 14.55 - - 94 85.45 110 100.00 

 

รวม 40 
 

8.67 
 

10 
 

2.17 
 

411 
 

89.16 
 

461 
 

100.00 
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 ส่วนที่ 3  กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบอนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 

 
แบบที่ 3  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการ
รายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
 

 ส่วนที่ 2  ยทุธศำสตร์และโครงกำรในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 2.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 254 11 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 - 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55 12 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 23 1 
5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 13 - 
6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สงัคม และการบริหารจัดการ 110 16 

รวม 461 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

ด ำเนินกำรแล้ว 
(จ ำนวน) รวม 

(จ ำนวน) 

- ไม่มี - 
 

- - - - 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน สรุปจำกผลกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำมแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผล
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอนในภำพรวม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ห้วงเดือนตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1. เพศ  

 จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 141 51.09 
หญิง 135 48.91 

รวม 276 100.00 
    

   จากตารางพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 264 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.09 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.91 

 
 2. อายุ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 6 2.17 
20 – 30 ปี 29 10.51 
31 – 40 ปี 42 15.22 
41 – 50 ปี 81 29.35 
51 – 60 ปี 82 29.71 
มากกว่า 60 ปี 36 13.04 

รวม 276 100.00 
   

  จากตารางพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 51 -60 ปี มากที่สุด คิดเป็น                  
ร้อยละ 29.71 รองลงมา อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.35 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
15.22 อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.04 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.51 และอายุ      
ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.17 
 

 3. การศึกษา 
 จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 141 51.09 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 81 29.35 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 15 5.43 
ปริญญาตรี 32 11.59 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืน ๆ 7 2.54 

รวม 276 100.00 
   จากตารางพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น         
ร้อยละ 51.09 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 29.35 ระดับปริญญาตรี คิดเป็น        
ร้อยละ 11.59 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 5.43 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.54 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0  
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4. อาชีพหลัก 
 จ ำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 11 3.99 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 7 2.54 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 53 19.20 
รับจ้าง 98 35.51 
นักเรียน/นักศึกษา 9 3.26 
เกษตรกร 93 33.70 
อ่ืน ๆ  5 1.81 

รวม 276 100.00 
   จากตารางพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
35.51 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.70 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     
คิดเป็นร้อยละ 19.20 ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.99 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
3.26 ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.54 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.81 
 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการ Overlay Para Asphaltic Concrete ทับถนน
คอนกรีตสายทาง เส้นหน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 1 บ้านหน้า
สถานี 

กองช่าง  - - 400,000 

2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางบริเวณ
ซอยผู้ช่วยค าพันธ์ หมู่ที่ 1 

กองช่าง  - - 65,000 

3. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยวัด
แน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ 2 

กองช่าง - -  
**ยกเลิก
โครงการ 

422,000 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ
กลุ่มหนองปรือ หมู่ท่ี 3 

กองช่าง -  - 14,000 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
5. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสาย
ทางบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 3 ถึงถนน คสล. บ้านท่ามะตูม       
หมู่ที่ 10 

กองช่าง - -  391,900 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
6. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้าน
เขาดิน หมู่ที่ 4 

กองช่าง -  - 536,200 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
7. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สาย
ทางซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 

กองช่าง  - - 34,000 
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ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บรเิวณ (กลุ่มบ้านนายใช้        
พรมรอด) หมู่ที่ 4 

กองช่าง  - - 69,388.43 

9. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บรเิวณ (กลุ่มบา้นนายถาวร       
ศรีไทยนิยม) หมู่ท่ี 4 

กองช่าง  - - 60,643.32 

10. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บรเิวณ (กลุ่มบา้นนายสายชล 
ท่าเมือง) หมู่ที่ 4 

กองช่าง  - - 39,493.70 

11. โครงการซ่อมแซมเสรมิผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง 
สายทางซอยวัดแก่งไทรเช่ือมสวนนายประนอม หมู่ที่ 5 

กองช่าง  - - 252,000 

12. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้าน
คลองบุหรี่เหนือ หมู่ที่ 6 

กองช่าง -  - 540,700 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
13. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 6 (บริเวณประปาผิวดินบ้านคลอง
บุหรี่เหนือ) 

กองช่าง  - - 43,774.77 

14. โครงการติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 7 กองช่าง  - - 390,000 

15. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บรเิวณ (ศาลากลางหมู่บา้น
คลองบุหรี่ใต้) หมู่ที่ 7 

กองช่าง  - - 81,485.85 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย
บ้านนายชวัลวิทย์ ยินทรัพย์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน 

กองช่าง -  - 439,800 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย
บ้านนางถนอม วรรณวิจติร์ หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข 

กองช่าง -  - 107,600 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย       
แม่บุญ หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม 

กองช่าง -  - 240,900 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
19. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้าน     
ท่ามะตูม หมู่ที่ 10 

กองช่าง -  - 536,200 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
20. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้าน
คลองหินเทิน หมู่ที่ 11 

กองช่าง -  - 536,200 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
21. โครงการซ่อมแซมเสรมิผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง 
ซอยหนองอีลอม หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน 

กองช่าง - -  151,700 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
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ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง
บริเวณซอยบ้านลุงสุภาพ หมู่ที่ 12 

กองช่าง  - - 230,000 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย
บ้านซาลาเปา หมู่ที ่12 บ้านหัวกญุแจใต้ (ช่วงที่ 2) 

กองช่าง -  - 250,800 
(กันเงิน

งบประมาณ) 
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) รอบ
บริเวณสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ 

กองช่าง -  - 171,000 
(กันเงิน

งบประมาณ) 

รวม  11 10 3 6,004,783.07 
 

2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

65 23.55 162 58.70 30 10.87 17 6.16 2 0.72 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ/กิจกรรม 

64 23.19 145 52.54 48 17.39 15 5.43 4 1.45 

3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

60 21.74 150 54.35 45 16.30 13 4.71 8 2.90 

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

56 20.29 156 56.52 41 14.86 18 6.52 5 1.81 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 58 21.01 149 53.98 50 18.12 16 5.80 3 1.09 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

39 14.13 131 47.46 79 28.63 23 8.33 4 1.45 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

43 15.58 161 58.33 46 16.67 23 8.33 3 1.09 

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

58 21.01 149 53.99 47 17.03 17 6.16 5 1.81 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

74 26.81 133 48.19 48 17.39 17 6.16 4 1.45 

ภำพรวม  20.81  53.80  17.47  6.40  1.53 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

- ไม่ไดด้ าเนินการ - - - - - - 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 60,000 

2. อุดหนุนโรงเรียนบา้นหน้าสถานี โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 451,000 

3. อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคกมะตมู โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 368,800 

4. อุดหนุนโรงเรียนบา้นท่าแยก โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 336,040 

5. อุดหนุนโรงเรียนบา้นคลองบุหรี่ โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 279,080 

6. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
ต าบลหนองบอน และอาหารเสรมิ (นม) ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 895,999.92 

7. โครงการอาหารกลางวันเด็กเลก็ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
การศึกษาฯ 

 - - 146,180 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรยีน คา่อุปกรณ์การเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 23,730 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัว) 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 47,597 

10. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจดั
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 40,000 

11. โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

12. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพตดิขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 
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ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

13. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรยีน 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 60,000 

14. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบญุผะเหวดเทศน์
มหาชาติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนร่วมกับจังหวัด
สระแก้ว 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 โครงการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง 

กอง
การศึกษาฯ 

 - - 120,000 

16. โครงการจดังานเทศกาลดผูีเสื้อท่ีปางสีดา กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

17. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการ "สืบ
สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว" 

กอง
การศึกษาฯ 

- -  - 

รวม  12 - 5 2,828,426.92 
 

 
2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

  

ประเด็น 
ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

70 25.36 165 59.79 32 11.59 8 2.90 1 0.36 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ/กิจกรรม 

67 24.28 153 55.43 42 15.22 8 2.90 6 2.17 

3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

62 22.46 171 61.96 34 12.32 5 1.81 4 1.45 

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

61 22.10 160 57.97 45 16.31 6 2.17 4 1.45 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 64 23.19 155 56.16 44 15.94 7 2.54 6 2.17 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

57 20.65 146 52.90 57 20.65 12 4.35 4 1.45 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

62 22.46 157 56.89 47 17.03 6 2.17 4 1.45 

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

66 23.91 149 53.99 43 15.58 13 4.71 5 1.81 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

85 30.80 139 50.36 39 14.13 8 2.90 5 1.81 

ภำพรวม  23.91  56.15  15.43  2.94  1.57 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

- -  - 

2. โครงการก าจัดขยะมลูฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว ส านักปลดั  - - 155,280 

3. โครงการส่งเสรมิการท าปุ๋ยชีวภาพและปุย๋อินทรีย ์ ส านักปลดั - -  - 

รวม  1 - 2 155,280 
 
 
 

 2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

55 19.93 137 49.64 57 20.64 20 7.25 7 2.54 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ/กิจกรรม 

58 21.01 129 46.74 59 21.38 21 7.61 9 3.26 

3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

48 17.39 143 51.81 55 19.93 22 7.97 8 2.90 

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

49 17.75 133 48.19 64 23.19 19 6.88 11 3.99 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 55 19.93 126 45.65 67 24.28 18 6.52 10 3.62 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

36 13.04 126 45.65 84 30.42 20 7.25 10 3.62 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

41 14.86 147 53.26 59 21.38 19 6.88 10 3.62 

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

58 21.01 133 48.19 57 20.66 18 6.52 10 3.62 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

70 25.36 117 42.40 64 23.19 15 5.43 10 3.62 

ภำพรวม  18.92  47.95  22.79  6.92  3.42 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการก าจัดผักตบชวาและวชัพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ   
คลองพระปรง (ห้วยใหญ่) บริเวณพื้นที่บ้านท่าแยก หมู่ที่ 4      
บ้านแก่งไทร หมู่ที่ 5 บ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะตูม   
หมู่ที่ 10 และบ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 11 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

- -  - 

รวม  - - 1 - 

 
 2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

51 18.48 136 49.28 33 11.95 22 7.97 34 12.32 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ/กิจกรรม 

52 18.84 128 46.38 40 14.49 19 6.88 37 13.41 

3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

49 17.75 134 48.55 35 12.68 24 8.70 34 12.32 

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

51 18.47 125 45.29 43 15.58 20 7.25 37 13.41 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 52 18.84 124 44.92 42 15.22 24 8.70 34 12.32 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

39 14.13 111 40.21 68 24.64 24 8.70 34 12.32 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

45 16.30 138 50.00 35 12.68 21 7.61 37 13.41 

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

53 19.20 124 44.93 42 15.22 22 7.97 35 12.68 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

73 26.45 106 38.41 38 13.76 21 7.61 38 13.77 

ภำพรวม  18.69  45.34  15.14  7.94  12.89 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคม และกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. โครงการปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั  - - 8,000 

2. โครงการจัดตั้งวางระบบโทรศพัท์ภายในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั  - - 9,619.30 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี ส านักปลดั  - - 18,880 

4. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส านักปลดั  - - 80,590 

5. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักปลดั  - - 80,000 

6. โครงการกิจกรรมจติอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน 
เนื่องในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย         
(วันศิลปินแห่งชาติ) ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ส านักปลดั  - - 50,630 

7. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั  - - 25,000 

8. สนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19         
เชิงรุก แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ผูป้่วยโรคประจ าตัว 7 กลุม่โรค
เรื้อรัง  (เข็มที่ 1) ณ วัดเจรญิสุข (หนองบอน) (งบกลาง) 

ส านักปลดั  - - 20,375 

9. สนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19       
เชิงรุก (เข็มท่ี 2) แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคประจ าตัว        
7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ วัดเจรญิสุข (หนองบอน) (งบกลาง)    

ส านักปลดั  - - 22,465 

10. อุดหนุนโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข ส านักปลดั - -  - 

11. จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพือ่ก าจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง
ที่กีดขวางทางระบายน้ า หมู่ท่ี 12 บ้านหัวกุญแจใต้ (งบกลาง) 

ส านักปลดั  - - 12,000 

12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลดั  - - 8,679,400 
13. เบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักปลดั  - - 1,972,000 
14. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส านักปลดั  - - 49,000 
15. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนท่ี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั - -  - 

16. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั - -  - 

17. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส านักปลดั - -  - 
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ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนนิกำร

แล้ว 
 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

18. โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่าย       
พลเรือน (อปพร.) ต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั - 
 

-  - 

19. โครงการจดัเวทีประชุมประชาคมต าบลเพื่อทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

ส านักปลดั - -  - 

20. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิต าบลหนองบอน ส านักปลดั - -  - 

21. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ส านักปลดั - -  - 

22. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลดั  - - 91,775 
23. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจ านวน
สัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักปลดั  - - 18,060 

24. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส านักปลดั  - - 92,500 

25. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร ้

ส านักปลดั - -  - 

26. โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีด้อยโอกาส ส านักปลดั - -  - 

รวม  16 - 1 - 
 
2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
ดีมำก ดี ปำนกลำง พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

70 25.36 162 58.70 31 11.23 6 2.17 7 2.54 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ/กิจกรรม 

70 25.36 147 53.26 45 16.30 7 2.54 7 2.54 

3) การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

62 22.46 163 59.06 34 12.32 9 3.26 8 2.90 

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

63 22.82 158 57.24 41 14.86 7 2.54 7 2.54 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 62 22.46 146 52.90 54 19.57 8 2.90 6 2.17 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

49 17.75 141 51.09 68 24.64 12 4.35 6 2.17 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

52 18.84 172 62.32 39 14.13 5 1.81 8 2.90 

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

63 22.82 164 59.42 33 11.96 7 2.54 9 3.26 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

80 28.99 145 52.54 32 11.58 11 3.99 8 2.90 

ภำพรวม  22.98  56.29  15.18  2.89  2.66 
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1.2 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์  
    1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 254 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
น ามาจัดท างบประมาณ 24 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 11 โครงการ/
กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ใน
ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20.81 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
17.47 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.40 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 1.53 

    1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น ามา
จัดท างบประมาณ 0 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 0 โครงการ/กิจกรรม  

     

    1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 55 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น ามา
จัดท างบประมาณ 17 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 12 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 56.15 รองลงมาระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 23.91 ระดับ             
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.43 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.94 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
1.57 

    1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 23 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น ามา
จัดท างบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ 47.95 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.79 ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
18.92 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.92 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.42 
    

1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 13 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น ามา

จัดท างบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 0 โครงการ/กิจกรรม  
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร       

อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 45.34 รองลงมาระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 18.69 ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 15.14 ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 12.89 และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.94  
  

1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 94 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น ามา

จัดท างบประมาณ 26 โครงการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 16 โครงการ/กิจกรรม  
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนต าบลหนองบอน ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 56.29 รองลงมาระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 22.98 ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 15.18 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.89 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 2.66  
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  2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
  2.1 ข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ของประชำชน 

 หมู่ที่ 2 
(1) ขอให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 หมู่ที่ 3 
(1) ขอให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่องานโครงการต่างๆ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทุกๆคนด้วยเทอญ 
(2) ซ่อมแซมไฟรายทางในหมู่บ้านให้ด้วย 
(3) ควรติดตั้งไฟให้สว่าง มืดมานานแล้ว ปรับปรุงด้วย 
(4) อยากให้ซ่อมไฟรายทางให้ ดับมาครึ่งปีแล้วหมู่ 3 
(5) ไฟรายทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ไม่ได้รับการซ่อมแซม ปล่อยให้ยืดเยื้อมาเป็นครึ่งปีแล้ว อยากให้ 

มาซ่อมแซมให้รวดเร็วด้วย 
 หมู่ที่ 11 

(1) ขอเสนอโครงการลาดยางทับถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านคลองหินเทินตลอดเส้นทาง 
 

  2.2 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
  1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
 กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจเกิดความ         
เบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

  3) ปัญหาความต้องการของประชาชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบ
 กฎหมายและงบประมาณที่มีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ เพราะไม่ใช่อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น 

4) การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ลดลง ประกอบกับได้รับ
งบประมาณจากการจัดสรรจากรัฐบาลลดลง เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึง
เกิดข้อจ ากัดสถานะทางการคลัง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

  2.3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
  2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
 ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ            
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 

 
 

 


