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งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

 

ค ำน ำ 
    ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรใน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผน และรำยงำนผลพร้อม 
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
 เพื่อให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน อย่ำงน้อย   
ปีละ 2 ครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและ เดือนตุลำคมของทุกปี 
    คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ได้มีกำร
ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปีงบประมำณ 2561 ในรอบท่ี 1  (ผลกำร
ด ำเนินงำนต้ังแต่เดือน ตุลำคม 2560 ถึง เดือนเมษำยน 2561) ซึ่งประกอบด้วยกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และใช้กำร
บันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและติดตำมประเมินผล กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน (e-plan) และแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2561 เป็น
เครื่องมือหลักในกำรติดตำม พร้อมท้ังน ำเสนอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทำงปรับปรุงให้นโยบำยสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น   
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งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

 

     สำรบญั     
       เรื่อง                                                                                                                หน้ำ 
ค ำนำ                                                                                                                                         ก 
สำรบัญ                                                                                                                     ข 

    

สว่นที ่๑ บทน ำ                                   ๑           
    1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล                   
    2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล                  
    3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล                    
    4.  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล                   
    5.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล                  
สว่นที ่๒ ยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำ                                                                                   ๙ 
 
สว่นที ่๓ กำรตดิตำมและประเมนิผล                                                                                  ๑๑ 
 
สว่นที ่๔ ภำคผนวก                                                     ๒๒ 
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ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

…………………………………………………… 
 

๑. ควำมส ำคญัของกำรตดิตำมและประเมนผล    
  กำรติดตำม (Monitoring) และกำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรท่ีแตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่
เหมือนกันแต่กระบวนกำรท้ังสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำร พนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน สำมำรถก ำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่น ตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
กำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน จึงเป็นกำรติดตำมผลท่ี
ให้ควำมส ำคัญ ดังนี้  

๑. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองโสน หรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีได้ก ำหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมำณในกำรด ำเนินงำน  

๒. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ตรวจสอบดู
ว่ำแผนงำนโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรท้ังด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร  

๓. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ 
อุปสรรคอะไรบ้ำง ท้ังในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  

๔. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้
ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนท่ีจะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำร สมำชิกสภำ ปลัด/รองปลัด 
ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน สภำพพื้นท่ีและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมใน
สังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลหนองโสน  

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบ  
ในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้    
และเมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกำสท่ีจะด ำเนินกำรและต้ังมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบ
พยำยำม ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ เสียใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ให้เกิดประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำร
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 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโสน                                                    
  

ปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำร ส่ิงเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
โดยกำรติดตำมและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 

  
๒. วัตถปุระสงค์ของกำรตดิตำมและประเมนผิล    

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำส่ิง
ใดควรด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำร    
เพื่อกำรพัฒนำท้องนั้น ว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน 
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็น 
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
   ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนอง ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน รวมท้ังปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ       
และประสิทธิผล  

๒. เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ สภำพผล       
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจท่ีได้ก ำหนดไว้  

๓. เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร กำรยกเลิก
โครงกำรท่ีไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 

๔. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
๕. เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กองทุกระดับของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ท่ีจะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบล
หนองโสน และชุมชนท้ัง ๘ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด  
   ๖. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม 
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
 
๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล    

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้  (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (2)  
ด ำเนินกำร ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
โสน เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมท่ีเห็นสมควร 



๓ 
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๑. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล     
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย   
     ๑) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 

คัดเลือกจ ำนวน 3 คน   
     ๒) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน    
     ๓) ผู้แทนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน คัดเลือก จ ำนวน 2 คน   
     ๔) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรท่ีคัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนองโสน คัดเลือกจ ำนวน 2 คน       
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน      

ต้องด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
ดังนี้ 

1. ประชุมเพื่อก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี โดยกำร
ก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 

๒. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำท่ี ก ำหนด 
โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ  

๓. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีต่อ     
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
   2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร      

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ได้
ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ดังนี้  
        2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์ และ
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรท่ีจะติดตำมว่ำมี 
วัตถปุระสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำ 
ผู้ใช้ผลน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร          
มีข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์/หรือสังเกต แล้วน ำผลท่ีได้มำ 
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม  
        2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมจำกข้อ 2.1 มำ
วิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล เวลำท่ี
เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
        2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งส่ิงส ำคัญท่ีต้องกำรในช้ันนี้คือข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพิ่มจนกว่ำจะได้ครบ 
ขั้นต่ ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  



๔ 
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        2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมท่ีก ำหนดไว้ แต่ละ
โครงกำรตำมตัวช้ีวัดท่ีก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพื้นฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย           
ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบ กำรเขียน 
Flow Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำย ๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสม
ของพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
        2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบ 
ท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ท้ังนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำน โครงกำรหนึ่ง ๆ อำจมีหลำย
ลักษณะก็ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำร
อำจเขียนเป็นรำยงำนเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ควำมเป็นมำของโครงกำรท่ีจะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม ซึ่งจะปรำกฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3   
        2.6 รำยงำนผลคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ 
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เสนอต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโสน และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน โดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  
        2.7 กำรวินิจฉัยส่ังกำร กำรน ำเสนอเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจำก 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ ำนำจในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังกำร เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีได้จำกรำยงำนสรุป 
ซึ่งอำจกระท ำ โดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสม ต่อนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองโสน 
  

๓. กำรรำยงำนผล    
   คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองโสน และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยใน
เดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี   
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ขัน้ตอนกำรรำยงำนผล   

 
 
๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล   

  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมท้ังโดยกำร
พิจำรณำเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิด
สร้ำงไว้เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล เช่น แบบสอบถำมวัดทัศนคติ มำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร 
เป็นต้น หรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไ ด้แก่ แบบสอบถำม 
(Questionnaires) แบบสัมภำษณ์(Interview) และแบบสังเกตกำรณ์(Observation) เป็นต้น โดยอำศัยสภำพ
พื้นท่ีท่ัวไป อ ำนำจหน้ำท่ีภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ัง
เกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำง ๆ ท่ีได้ ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน ำเครื่องมือกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บ
ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ี เป็นจริงต่อไป   
  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล      
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
ก ำหนดกรอบ และแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้  

1.1  ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้  
  ๑) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองโสน อย่ำงน้อยปีละ  2 ครั้ง   
  ๒) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือนและสรุปภำพรวมของ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ

ทุกครั้ง  
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  ๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคม เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองโสน เสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  
        1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน  
        1.3 ควำมเพียงพอ (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพ โดยน ำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน มำปฏิบัติงำน  
        1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก 
รำยกำรท่ีเป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและท่ีผ่ำนมำ โครงกำรท่ีต่อเนื่องจำก 
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  
       1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำง ผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยำกรท่ีถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน            
ซึ่งสำมำรถวัดได้ใน เชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พื้นท่ี จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น  
        1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัด 
เป็นควำมพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชำชนช่ืนชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น  
        ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ท้ังในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล และอำจ
รวมถึงอ ำเภอเมืองตรำด และจังหวัดตรำดด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แบบองค์รวม ของจังหวัดเดียวกัน  
  
  2. ระเบียบ วธิีในกำรติดตำมและประเมินผล       

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้  
        2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล    
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส ำคัญ 3 ประกำรคือ   
   ๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   
   ๒) เครื่องมือ   

๓) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ  
2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   

   ๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม 
ควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้  
   ๒) กำรส ำรวจ (survey)  เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ 
โครงกำรจัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
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(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพื้นท่ีจำกผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติ 
พฤติกรรมควำมต้องกำรซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
 
  3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน        
ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้  
        3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำง ๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้ 
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรทดสอบ 
และกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้กำรทดสอบตำมมำตรฐำนทำง 
วิศวกรรมกำรทำง โครงกำรจัดงำนประเพณีวันเด็กจะใช้กำรทดสอบและวัดโดยประเมินผลควำมพึงพอใจของ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เป็นต้น  
       3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็นกำร
ยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปกำร 
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และ 
กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร ( informal interview) ซึ่งคล้ำย ๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
       3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองโสน ใช้กำรสังเกตเพื่อเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองโสน มีกำรบันทึก กำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต (1) กำรสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้
ชีวิตร่วมกับประชำชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะ
ทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน  
        3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้ ทัศนคติ 
ควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลหนองโสน/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน จะมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ 
และทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็น หลักฐำน  
        3.5 เอกสำร (Documents)  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของ 
ประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน  
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล    
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชน์ ท่ีส ำคัญคือกำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนิน 
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยก
เป็น หัวข้อได้ ดังนี้  
  ๑. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำร 
ตำมโครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน   
  ๒. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีและกำร 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ท้ังใน 
ปัจจุบันและอนำคต  
  ๓. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณ 
และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  ๔. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ  
ท่ีจะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท ำให้ได้รับ
ควำมเช่ือถือและกำรยอมรับจำกประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ  
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ 
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด 
เนื้อหำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
  ๖. กำรวินิจฉัย ส่ังกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/
กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน สำมำรถวินิจฉัย ส่ังกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม   
มีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำท่ี นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดท่ีจะเกิดขึ้นได้   
  ๗. ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน แต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง/
ฝ่ำยต่ำง ๆ มี ควำมสอดคล้องกันประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโสน เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  
   ๘. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม 
งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบลหนองโสน  
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ส่วนที ่๒ 
ยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำ 

…………………………………………………… 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรติดตำมและประเมนิผล เป็นแผนยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดระยะเวลำ ๔ ปี      
พ.ศ. 2561- 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ท่ีก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำย เพื่อกำรพัฒนำในอนำคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดตรำด อ ำเภอเมืองตรำด และแผนชุมชนในต ำบลหนองโสน 
  

๑. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน มีรำยละเอียด ดังนี้         
     ๑) ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคณุภำพชวีติและสงัคมอยูด่มีีสขุ 
     แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรบริกำรทำงสังคม กำรสังคมสงเครำะห์   

คุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส และผู้พิกำร 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะของประชำชนให้มีสุขภำพ 
แข็งแรง และได้รับบริกำรทำงสำธำรณสุขอย่ำงท่ัวถึง 

    3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำให้มีประสิทธิภำพ 
    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันศำสนำ และกำรธ ำรงรักษำไว้ซึ่งประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงำม รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น 
     ๒) ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำเศรษฐกิจ กำรทอ่งเที่ยวเชงินเิวศ และรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภำพ 

    2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกอบรม กำรฝึกอำชีพ และสร้ำงรำยได้        
กำรกระจำยสินค้ำทำงกำรเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชำชน 
3) รณรงค์ให้ประชำชนและกลุ่มเกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ           
และส่ิงแวดล้อม 

     ๓) ยทุธศำสตรก์ำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสรมิกำรมีสว่นรว่มของประชำชน 
     แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคประชำชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรงำนท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมกระบวนกำรเลือกต้ังๆ กำรออกเสียงมติ และกำรแสดงควำม
คิดเห็นตำมระบอบประชำธิปไตย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด และกำรแก้ไข
ปัญหำท่ีบั่นทอนควำมั่นคงของชุมชน เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยต่ำงๆ 
     ๔) ยทุธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
     แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพำน ให้มีมำตรฐำนและท่ัวถึง 
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2) พัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ ำสำธำรณะ เพื่อใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค    
และกำรเกษตร 
3) พัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร ให้ท่ัวถึง      
และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

     ๕) ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจดักำรทีด่ ี
     แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) พัฒนำระบบเทคโนโลยี  และระบบสำรสนเทศขององค์กร และเพิ่ม       

ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรขององค์กร 
2) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ ประหยัด  
โปร่งใส และเป็นธรรม 
3) จัดหำและพัฒนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภำยในส ำนักงำนและสถำนท่ี
ปฏิบัติงำนให้เพียงพอ 

๒. วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
“คมนำคมสะดวก ส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภำพชุมชน มุ่งสู่กำรบริกำรเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

๓. พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
     ๑. พัฒนำเส้นทำงคมนำคมอย่ำงท่ัวถึงและได้มำตรฐำน 

        2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
     3. ส่งเสริมให้ประชำชนออกก ำลังกำยและรักษ์สุขภำพ 

        4. มุ่งเน้นกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว 
          5. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๔. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีได้

มำตรฐำนและเพียงพอ 
       ๒. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีสุขภำพพลำนำมัยท่ีดี ได้รับบริกำรสำธำรณะอย่ำงท่ัวถึง 

     ๓. ประชำชนมีควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๔. ประชำชนมีงำนท ำมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
     ๕. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภำวะแวดล้อมท่ีดี  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
     ๖. ปลูกจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
     ๗. กำรบริหำรในระบบบูรณำกำรและกำรท ำงำนเน้นควำมโปร่งใส 
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ส่วนที ่๓ 
กำรตดิตำมและประเมนิผล 

…………………………………………………… 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท ำกำร
ประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีแล้ว 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน  อ ำเภอเมอืงตรำด จงัหวดัตรำด 

ประเดน็กำรประเมนิ 
ม ี

กำรด ำเนนิงำน 
ไมม่ ี

กำรด ำเนนิงำน 
สว่นที ่1  คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิน่   
1.    มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
2.    มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
3.    มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4.    มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
5.    มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำ 
       ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  

สว่นที ่2  กำรจัดท ำแผนกำรพฒันำทอ้งถิน่   
7.    มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8.    มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9.    มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถำนภำพ 
       กำรพัฒนำท้องถิ่น 

  

10.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภำพของท้องถิ่น 

  

11.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

12.  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน   
13.  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
16.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   
18.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   

 
 



๑๒ 
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แบบที ่2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สว่นที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน  อ ำเภอเมืองตรำด  จังหวัดตรำด 
2.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ครั้งท่ี 1 (ตุลำคม ๒๕๖๐ – มีนำคม ๒๕๖๑) 
สว่นที ่ 2  ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีป่ี 
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี

ยทุธศำสตร ์

ปทีี ่๑ (๒๕๖๑) ปทีี ่๒ (๒๕๖๒) ปทีี ่๓ (๒๕๖๓) ปทีี ่๔ (๒๕๖๔) รวม 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

งบประมำณ 

จ ำ
นว

นโ
คร

งก
ำร

 

งบประมำณ 

 ๑.กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

25 11,325,950 26 11,457,150 26 11,457,150 25 11,357,150 25 11,325,950 

 ๒.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

14 1,290,000 8 650,000 8 650,000 8 300,000 14 1,290,000 

 ๓. กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน 

6 290,000 6 470,000 6 1,070,000 6 270,000 6 290,000 

 ๔. กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

57 14,873,600 41 13,664,000 27 1,625,000 27 1,840,000 57 14,873,600 

 ๕. กำรบริหำรจัดกำรที่
ดี 

8 314,000 8 431,000 8 381,000 8 401,000 8 314,000 

รวม 110 28,093,550 89 26,672,150 75 15,183,150 74 14,168,150 110 28,093,550 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ 

 
ยทุธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
ทีเ่สรจ็ 

จ ำนวนโครงกำรที ่
อยูใ่นระหวำ่ง 
ด ำเนนิกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ทีย่งัไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ทีม่กีำรยกเลกิ 

(ไมม่ใีนงบ 2561) 

จ ำนวนโครงกำร 
ทีม่กีำรเพิม่เติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ทัง้หมด 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ 
1.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

6 24 5 20 8 32 6 24 - - 25 100 

2.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1 7.14 - - 4 28.57 9 64.29 - - 14 100 

๓.กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

1 16.67 - - 2 33.33 3 50 - - 6 100 

๔.กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน 15 26.32 - - 9 15.79 33 57.89 - - 57 100 

๕. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 2 25 - - 2 25 4 50 - - 8 100 
รวม 25 22.73 5 4.55 25 22.73 55 50 - - 110 100 



๑๓ 
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สรุป 
โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร   25         โครงกำร 
โครงกำรท่ีมีในแผนพัฒนำ  ปี 256๑      110         โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ     25  x  100 =      22.37 % 
                             110 
 
สว่นที ่ 3  ผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำรทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพำะกจิ 
โครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี 256๑ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 25๖๐ – เดือนมีนำคม 256๑) 
 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนนิงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสรจ็แลว้ 

อยูใ่นระหวำ่ง
ด ำเนินกำร 

ยงัไมไ่ด ้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ทีไ่ดร้บั 

งบประมำณ 
ทีเ่บิกจำ่ยไป 

- - - - - - 
รวม   

หมำยเหตุ  :  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลำคม  25๖๐ – 31 มีนำคม 256๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 



๑๔ 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษำยนและ
ตุลำคมของทุกปี 
สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน  อ ำเภอเมืองตรำด  จังหวัดตรำด 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ครั้งท่ี 1 (ตุลำคม – มีนำคม) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 256๑ 
ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ 
 

ยทุธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร 

ทีป่รำกฏอยูใ่นแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 25 6 
2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 14 

1 

๓. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 6 

1 

๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 57 15 
๕. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 8 2 

รวม 110 25 

 
ยุทธศำสตร์ที ่1. กำรพฒันำคณุภำพชวีติและสงัคมอยู่ดมีสีุข (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจำ่ย ทีม่ำ 

1 โครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ 
(แผน1-8) 

7,442,400 - เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

2 โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสงัคม
ให้แก่คนพิกำรฯ (แผน 1-8) 

115,200 - เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

3 โครงกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผน1-8) 90,000 - เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

4 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(แผน1-8) 

50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

5 โครงกำรป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ (แผน1-8) 50,000 - ตำมข้อบัญญัติ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 



๑๕ 
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6 โครงกำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
(แผน1-8) 

20,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

7 โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 
(แผน1-8) 

100,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

8 โครงกำรสง่เสริมสุขภำพผู้สูอำยุและผู้พิกำร 
(แผน1-8) 

50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

9 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคและแก้ไขปัญหำโรค
เอดส์ (แผน1-8) 

30,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

10 ส่งเสริมกำรเล่นและแข่งขันกีฬำ 50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  
11 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำ

ท้องถ่ิน 
60,000 60,000 ตำมข้อบัญญัติ  

12 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 30,000 23,891 ตำมข้อบัญญัติ  
13 โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ

แห่งชำติ 
30,000 ด ำเนินกำรเสร็จ 

(ไม่ได้เบิกจ่ำย) 
ตำมข้อบัญญัติ  

14 โครงกำรจัดขบวนบุปผำชำติเข้ำร่วมงำนวันตรำด
ร ำลึก 

10,000 10,000 ตำมข้อบัญญัติ  

15 โครงกำรสืบสำนประเพณีวันเข้ำพรรษำ 10,000 - ตำมข้อบัญญัติ  
16 จัดท ำอำหำรกลำงวัน 137,200  ตำมข้อบัญญัติ อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
17 ศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที่ 10,000 ด ำเนินกำรเสร็จ 

(ไม่ได้เบิกจ่ำย) 
ตำมข้อบัญญัติ  

18 จัดซื้ออำหำรเสริมนม 549,950 (งวดแรก) 
314,207.60 

ตำมข้อบัญญัติ  

19 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  
รวม 8,884,750 408,098.60   

 
ยุทธศำสตร์ที ่2. กำรพฒันำเศรษฐกิจกำรทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจำ่ย ทีม่ำ 

1 โครงกำรสง่เสริมและพัฒนำอำชีพต ำบลหนองโสน 
(แผนหมู่ ๑-๘) 

30,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

2 โครงกำรสง่เสริมพัฒนำศักยภำพสตรี (แผน1-8) 100,000 49,000 ตำมข้อบัญญัติ  
3 โครงกำรสง่เสริมเกษตรทฤษฏีใหม่หรือเศรษฐกจิ

พอเพียงต ำบลหนองโสน  
(แผนชุมชนหมู่1-8) 

50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

4 โครงกำรสง่เสริมกำรจัดกำรขยะชุมชน แผนหมู่ 1-8 50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  
5 โครงกำรสง่เสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม แผนหมู่ 1-8 
30,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

รวม 260,000 49,000   



๑๖ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน.  
(ปีงบประมำณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจำ่ย ทีม่ำ 

1 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(แผนชุมชน หมู่ ๑-๘) 

50,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

2 โครงกำรจัดจุดบริกำรลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล 40,000 9,980 ตำมข้อบัญญัติ  
3 โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่ำงๆ 100,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

รวม 190,000 9,980   
 
ยุทธศำสตร์ที ่๔. กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจำ่ย ทีม่ำ 

1 ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยสระอ้ำยประแสร์ แผนชุมชน
หมู่ 7 

104,700 104,000 ตำมข้อบัญญัติ  

2 ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยสะพำนยำยเสียว แผนชุมชน
หมู่ 7 

133,100 132,500 ตำมข้อบัญญัติ  

3 ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยเขำดิน-หัวชำกแผนชุมชนหมู่ 
7 

116,400 116,000 ตำมข้อบัญญัติ  

4 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยปลำยคลอง-วังกระทะ แผน
ชุมชนหมู่ 7 

168,200 167,500 ตำมข้อบัญญัติ  

5 ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำยสัมฤทธ์ิแผนชุมชน
หมู่ 7 

54,700 54,500 ตำมข้อบัญญัติ  

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยเขำวังปลำ 
หมู่ 7 

22,900 - ตำมข้อบัญญัติ  

7 ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยร่วมใจพัฒนำ แผนชุมชนหมู่ 
4 

100,600 100,000 ตำมข้อบัญญัติ  

8 ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยสุดใจ แผนชุมชนหมู่ 4 487,400 487,000 ตำมข้อบัญญัติ  
9 ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยเทิดพระเกียรติ แผน

ชุมชนหมู่ 4 
12,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

10 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยมิ่งขวัญ แผนชุมชนหมู่ 2 499,700 499,500 ตำมข้อบัญญัติ  
11 ปรับปรุงถนนลูกรังซอยแหลมตอง1(ลุงเพิก) แผน

ชุมชนหมู่ 2 
17,900 - ตำมข้อบัญญัติ  

12 ซ่อมแซมปรับปรุงซอยประชำอุทิศ-ซอย อนำมัย 
แผนชุมชนหมู่ 8 

171,100 - ตำมข้อบัญญัติ  

13 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยพงษ์เพชร แผนชุมชนหมู่ 8 201,900 201,500 ตำมข้อบัญญัติ  



๑๗ 
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14 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยศำลำท่ำกรวด แผนชุมชน
หมู่ 5 

148,200 148,000 ตำมข้อบัญญัติ  

15 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยท่ำใหญ่ แผนชุมชนหมู่ 3  421,200 420,500 ตำมข้อบัญญัติ  
16 ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงหนุน(แผนหมู่6) 77,200 - ตำมข้อบัญญัติ  
17 ก่อสร้ำงคสล.ซอยแผ้วอ ำพันธ์ หมู่ 1 191,200 191,000 ตำมข้อบัญญัติ  
18 ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเฉลิมเกียรติ 

เฉลิมชนม์ และเฉลิมวังชัย แผนชุมชนหมู่ 1-8 
107,800 - ตำมข้อบัญญัติ  

19 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยเพ่ือนรัก 6 แผนชุมชนหมู่ 5 451,800 451,500 ตำมข้อบัญญัติ  
20 ขยำยถนนคสล.สำยปำกคลอง หมู่ 3 37,600 - ตำมข้อบัญญัติ  
21 ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยพรงล ำบิด 4 แผนชุมชน

หมู่ 3 
21,200 - ตำมข้อบัญญัติ  

22 ปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยก้นกอกแผนชุมชนหมู่ 8 227,000 - ตำมข้อบัญญัติ  
23 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล บ้ำนหัวชำก แผนชุมชน

หมู่ 6 
118,600 118,500 ตำมข้อบัญญัติ  

24 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยเขำวังปลำ แผนชุมชนหมู่ 6 404,200 404,000 ตำมข้อบัญญัติ  
รวม 4,296,600 3,596,000   

 
ยุทธศำสตร์ที ่๕. กำรบรหิำรจดักำรทีด่ ี(ปีงบประมำณ ๒๕๖๑) 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตัง้ไว ้ เบกิจำ่ย ทีม่ำ 

1 จัดท ำแผนที่ภำษี 200,000 - ตำมข้อบัญญัติ  
2 จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 33,000 30,800 ตำมข้อบัญญัติ  
3 จัดซื้อเก้ำอี้ 7,000 7,000 ตำมข้อบัญญัติ  
4 จัดซื้อพัดลม 4,000 - ตำมข้อบัญญัติ  

รวม 244,000 37,800   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมนิควำมพงึพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำน 
เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน

ในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปลีะ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี 

สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
1.1  เพศ (1) ชำย   ๙๐ คน  (2) หญงิ  ๖๙ คน  
  
1.2  อำย ุ (1) ต่ ำกวำ่ 20 ป ี ๓ คน    (2) 20 – 30 ป ี ๑๒ คน  

(3) 31 – 40 ป ี ๑๒ คน   (4) 41 – 50 ป ี ๒๗ คน   
(5) 51 – 60 ป ี ๔๘ คน  (6) มำกกว่ำ 60 ปี ๕๗ คน 
 

1.3 กำรศกึษำ (1) ประถมศกึษำ  ๘๗ คน  (2) มธัยมศกึษำหรอืเทยีบเทำ่  ๓๖ คน  
(3) อนปุรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ ๙ คน (4) ปรญิญำตร ี  ๒๗ คน   
(5) สงูกวำ่ปรญิญำตร ี    -  (6)  อืน่ ๆ    -  
 

1.4 อำชพีหลกั (1) รบัรำชกำร  ๓ คน  (2) เอกชน / รฐัวิสำหกิจ ๙ คน  
(3) ค้ำขำย ธรุกจิสว่นตวั ๑๕ คน  (4) รบัจำ้ง  ๑๘ คน    
(5) นกัเรยีนนกัศกึษำ ๓ คน  (6) เกษตรกร  ๙๖ คน 
(๗) อืน่ ๆ (ระบ)ุ  ๑๕ คน (แม่บ้ำน,รำชกำรบ ำนำญ,ลูกจ้ำงหน่วยงำนของรัฐ) 

 

ส่วนที่   2    ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน 
 

 
ควำมพงึพอใจ 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
จ ำนวน/

คน 
ร้อยละ จ ำนวน

/คน 
ร้อยละ จ ำนวน

/คน 
ร้อยละ 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 23 20.75 120 75.47 6 3.77 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/ กิจกรรม 24 15.09 120 75.47 15 9.43 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / 
กิจกรรม 

18 11.32 123 77.35 18 11.32 

4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 18 11.32 132 83.01 9 5.66 
5. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / 
กิจกรรม 

21 13.20 117 73.58 21 13.20 

6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 39 24.52 117 73.58 3 1.88 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถ่ิน 

30 18.86 108 67.92 21 13.20 

8. กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 24 15.09 111 69.81 24 15.09 
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 18 11.32 126 79.24 15 9.43 

หมำยเหตุ : ส ำรวจตัวอย่ำงประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลหนองโสน จ ำนวน ๑๕๙ ตัวอย่ำง 

 



๑๙ 
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แบบที่ 3/3 แบบประเมนิควำมพงึพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโสนในภำพรวม 
(ดำ้นยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ) 
สว่นที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1  เพศ (1) ชำย   ๙๐ คน  (2) หญงิ  ๖๙ คน  
  
1.2  อำย ุ (1) ต่ ำกวำ่ 20 ป ี ๓ คน    (2) 20 – 30 ป ี ๑๒ คน  

(3) 31 – 40 ป ี ๑๒ คน   (4) 41 – 50 ป ี ๒๗ คน   
(5) 51 – 60 ป ี ๔๘ คน  (6) มำกกว่ำ 60 ปี ๕๗ คน 
 

1.3 กำรศกึษำ (1) ประถมศกึษำ  ๘๗ คน  (2) มธัยมศกึษำหรอืเทยีบเทำ่  ๓๖ คน  
(3) อนปุรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ ๙ คน (4) ปรญิญำตร ี  ๒๗ คน   
(5) สงูกวำ่ปรญิญำตร ี    -  (6)  อืน่ ๆ    -  
 

1.4 อำชพีหลกั (1) รบัรำชกำร  ๓ คน  (2) เอกชน / รฐัวิสำหกิจ ๙ คน  
(3) ค้ำขำย ธรุกจิสว่นตวั ๑๕ คน  (4) รบัจำ้ง  ๑๘ คน    
(5) นกัเรยีนนกัศกึษำ ๓ คน  (6) เกษตรกร  ๙๖ คน 
(๗) อืน่ ๆ (ระบ)ุ  ๑๕ คน (แม่บ้ำน,รำชกำรบ ำนำญ,ลูกจ้ำงหน่วยงำนของรัฐ) 

สว่นที ่2 ควำมพงึพอใจตอ่กำรด ำเนนิงำนขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน  
๑) ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคณุภำพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 

ควำมพงึพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 7.84 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 7.72 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.59 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ 7.40 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.50 
6) กำรด ำเนินเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 7.72 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถ่ิน 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.67 

 
๒) ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำเศรษฐกจิ กำรทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

ควำมพงึพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 7.81 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 7.66 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.61 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ 7.68 



๒๐ 
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5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.66 
6) กำรด ำเนินเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 7.58 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถ่ิน 7.66 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.69 

 
๓) ยทุธศำสตรก์ำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่มของประชำชน 

ควำมพงึพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 7.69 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 7.58 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.37 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ 7.55 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.52 
6) กำรด ำเนินเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 7.54 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถ่ิน 7.28 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.49 

 
๔) ยทุธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ควำมพงึพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 8.07 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 8.08 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.79 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ 7.95 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.27 
6) กำรด ำเนินเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 8.26 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถ่ิน 8.30 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 8.44 

 
๕) ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรจดักำรทีด่ ี

ควำมพงึพอใจ 
คะแนนเฉลีย่ 

( 10 คะแนน ) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 7.57 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม 7.61 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.32 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ 7.28 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.26 
6) กำรด ำเนินเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 7.24 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถ่ิน 7.10 



๒๑ 
 

 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโสน                                                    
  

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 6.84 
หมำยเหตุ : ส ำรวจตัวอย่ำงประชำชนในพ้ืนที่ ต ำบลหนองโสน จ ำนวน ๑๕๙ ตัวอย่ำง 

 
ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 ๑.จ ำนวนโครงกำรท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นมำกเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภำพด้ำน
งบประมำณ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกโครงกำร ส่งผลให้ไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ๒. โครงกำรส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นส ำคัญ จึงส่งผลถึงกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ  
 ๓. งบประมำณในกำรพัฒนำมีจ ำกัด ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของชุมชน ท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำ
ชุมชนได้ไม่เต็มควำมสำมำรถ แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสนได้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนอื่นในกำร
ขอรับกำรสนันสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลำกรในกำรด ำเนินกำรขององค์กร  
 ๔. ประชำชนบำงยังไม่เข้ำใจในรำยละเอียดของแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประชำชนและหน่วยงำนในพื้นท่ียังไม่เข้ำใจระบบขั้นตอนกำรท ำงำนขององค์กร ท ำให้กำรท ำงำน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
   1. น ำโครงกำรท่ีเกินขีดควำมสำมำรถขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประสำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
   2. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ให้กับบุคลำกร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. จัดให้มีกำรประชุมช้ีแจง หรือท ำกำรซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจของกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำง
หน่วยงำนและผู้น ำชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโสน                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโสน                                                    
  

ภำพถำ่ยประชำชนท ำแบบประเมนิ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองโสน                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


