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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 



 

 
 

ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6  ข้อ 29  และ ข้อ 30  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (3)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12    

            การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นการวัดผล การ
ด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  ส าหรับใช้  
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต   

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตาม     
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น  อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ 
บริหารจัดการทรัพยากร  และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา
อย่างแท้จริง 
 



 
 

 
ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7   
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผน
ได้ด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึง
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ



 
 

ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง     
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น
ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่
บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึง
พอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  



 
 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟจึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) 
(4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้
ไม่ใช่ การตรวจสอบเพ่ือการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนด
ไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  
การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาล
หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ



 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย
วิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป
อย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ข้อ 4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้
น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึง



 
 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้
ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

    

2. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้มีค าสั่งที่  314/2563 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
 

3. อ ำนำจหน้ำที่  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

4. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
4.1 เพ่ือรับทราบประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
4.2 เพ่ือรับทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
4.3 เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโคงการในแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
4.4 เพ่ือน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปใช้ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 



 
 

5. ขอบเขตของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
5.1 ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน  
5.2 ขอบเขตพ้ืนที่ ได้แก่ จ านวน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
5.3 ขอบเขตประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ หน่วยงานราชการ 

เอกชนและประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
 

6. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ก าหนด  

วิธีการ รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้  
6.1 ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการใน

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเตมิ ขององค์การบริหาส่วนต าบลดงมะไฟ 
6.2 ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ เปรียบเทียบกับจ านวนงบประมาณ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
6.3 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
6.4 เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงมะไฟ  
6.5 จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟต่อไป  
 

7. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงมะไฟ ประจ ำปี พ.ศ. 2563  

7.1 ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (E-Plan) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

7.2 สุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรวบรวม
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการต่อไป  

7.3 การจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 



 
 

8. ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563  

 

9. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
9.1 ทราบประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
9.2 ทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
9.3 ทราบข้อมูลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
9.4 น าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปใช้ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

    
 
 
 
 

    



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าเคร่ืองป๊ัมน ้าอัตโนมัติ

แบบอินเวอร์เตอร์ 750 

วัตต์

0 14,000.00 0 0 13,900.00 100
เคร่ืองป๊ัมน ้าฯ  

      1 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองตัดคอนกรีต ชนิด

เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ 

จ้านวน 1 เคร่ือง

20,000.00 0 0 0 20,000.00 0

เคร่ืองตัด

คอนกรีตฯ 1 

เคร่ือง

ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองสกัดคอนกรีต ขนาด

 220 โวลต์ ก้าลังไฟฟ้า 

1.7 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 

เคร่ือง

26,500.00 0 13,600.00 0 12,900.00 0

เคร่ืองสกัด

คอนกรีตฯ 1 

เคร่ือง

ไม่มีผลกระทบ

ค่าเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 0 52,000.00 17,500.00 0 34,500.00 0
เคร่ืองก้าเนิด

ไฟฟ้า   1 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการตาม KPI (Key Performannce Indicator) และผลกระทบ (Impact)

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เคร่ืองป่ันไฟ ขนาด 220 

โวลต์ ก้าลังไฟฟ้า 5 

กิโลวัตต์ จ้านวน 1 เคร่ือง

33,000.00 0 33,000.00 0 0 0 - -

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส้าหรับประมวลผลแบบท่ี 

2 (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ ว)

0 30,000.00 0 0 30,000.00 0

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 1 

เคร่ือง

ไม่มีผลกระทบ

โครงการต่อเติมอาคาร

ส้านักงานกองคลัง
0 200,000.00 0 200,000.00 0 0 1 แห่ง ไม่มีผลกระทบ

โครงการต่อเติมอาคาร

ส้านักงานกองช่าง
0 100,000.00 0 100,000.00 0 0 1 แห่ง ไม่มีผลกระทบ

โครงการต่อเติมอาคาร

ส้านักงานปลัด
0 200,000.00 0 200,000.00 0 0 1 แห่ง ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด

0 120,000.00 0 120,000.00 0 0

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 สาย

ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก

 หมู่ท่ี 4

141,000.00 0 0 0 140,000.00 1,000.00

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านดง

มะไฟประชาพัฒนา หมู่ท่ี 

11

200,000.00 0 1,000.00 0 199,000.00 0

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก

 หมู่ท่ี 4

500,000.00 0 0 0 498,000.00 2,000.00

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านโพน

ก้างปลา หมู่ท่ี 2

500,000.00 0 0 0 498,000.00 2,000.00

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า

นกยูง หมู่ท่ี 6

200,000.00 0 0 2,541.00 196,459.00 1,000.00

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านบ้านดง

ขวาง หมู่ท่ี 3

500,000.00 0 0 6,160.27 491,839.73 2,000.00

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านบ้านดง

น้อยหมู่ท่ี9

500,000.00 0 0 0 498,000.00 2,000.00

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน   1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียมคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านโพนก้างปลา 

หมู่ท่ี 2

287,000.00 0 287,000.00 0 0 0 - -

โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)



โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

ดงมะไฟ หมู่ท่ี 1

500,000.00 0 4,000.00 0 496,000.00 0

รางระบายน ้า

คอนกรีตเสริม

เหล็ก    1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

โพนแดง หมู่ท่ี 8

454,000.00 0 5,000.00 0 449,000.00 0

รางระบายน ้า

คอนกรีตเสริม

เหล็ก    1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

หนองไผ่ หมู่ท่ี 12

460,000.00 0 5,000.00 0 455,000.00 0

รางระบายน ้า

คอนกรีตเสริม

เหล็ก    1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

เหล่านกยูง หมู่ท่ี 6

300,000.00 0 0 0 299,000.00 1,000.00

รางระบายน ้า

คอนกรีตเสริม

เหล็ก   2 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)



โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน

นากับแก้ หมู่ท่ี 5

500,000.00 0 4,000.00 0 496,000.00 0

รางระบายน ้า

คอนกรีตเสริม

เหล็ก    1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่ี

ท้าการกองการศึกษา

0 80,000.00 0 80,000.00 0 0

ลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จ้านวน 1 แห่ง

ไม่มีผลกระทบ

โครงการซ่อมแซมถนนผิว

จราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน

 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10

242,000.00 0 2,000.00 0 240,000.00 0
ถนนลูกรัง 1 

สาย
ไม่มีผลกระทบ

อุดหนุนส้านักงานโยธาธิ

การและผังเมืองจังหวัด

สกลนคร

35,500.00 0 35,500.00 0 0 0 - -

โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)



อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

ส้าหรับการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร บ้านดง

ขวาง หมู่ท่ี 3

300,000.00 0 6,000.00 0 293,849.51 150.49

ขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร

 1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

ส้าหรับการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร บ้านดง

มะไฟประชาพัฒนา หมู่ท่ี 

11

300,000.00 0 20,000.00 0 279,451.20 548.8

ขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร

 1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

ส้าหรับการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร บ้านโนน

สมบูรณ์ หมู่ท่ี 10

200,000.00 0 12,000.00 0 187,861.44 138.56

ขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร

 1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)



อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

ส้าหรับการขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร บ้านหนอง

ไผ่ หมู่ท่ี 7

300,000.00 0 2,000.00 0 297,636.79 363.21

ขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร

 1 สาย

ไม่มีผลกระทบ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

ส้าหรับติดตั งระบบไฟฟ้า

แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา

 หมู่ท่ี 11

200,000.00 0 2,000.00 0 197,977.78 22.22

มีไฟฟ้าใช้ส่อง

สว่างเพ่ิมขึ น

หมู่บ้านละ 1 

แห่ง

ไม่มีผลกระทบ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

ส้าหรับติดตั งระบบไฟฟ้า

แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 7

200,000.00 0 3,500.00 0 196,427.88 72.12

มีไฟฟ้าใช้ส่อง

สว่างเพ่ิมขึ น

หมู่บ้านละ 1 

แห่ง

ไม่มีผลกระทบ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 6,899,000.00 796,000.00 453,100.00       708,701.27 6,520,803.33     12,395.40



















ไม่ได้ด้าเนินการ

3 355,500.00

ระหวา่งด าเนนิการ

7 708,701.27



แลว้เสร็จ

24 6,520,803.33

34 7,585,004.60



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพของส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขา

เขตพ้ืนท่ี(สกลนคร)

210,000.00 0 0 0 205,425.00 4,575.00

ร้อยละของกองทุน

หลักประกันสุขภาพได้รับ

เงินสมทบ

ไม่มีผลกระทบ

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต าบลดงมะไฟ
0 50,000.00 0 0 50,000.00 0 12 หมู่บ้าน ไม่มีผลกระทบ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000.00 541,800.00 3,835.00 0 9,537,700.00 265
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน
ไม่มีผลกระทบ

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,800,000.00 0 110,400.00 0 2,689,600.00 0
คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน
ไม่มีผลกระทบ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 0 9,500.00 0 110,500.00 0
ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน
ไม่มีผลกระทบ

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการตาม KPI (Key Performannce Indicator) และผลกระทบ (Impact)

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

ในการป้งกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID - 19) และการจัดท า

หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง

16,675.00 0 0 0 16675.00 0
ประชาชนร้อยละ 80มี

สุขภาพแข็งแรง
ไม่มีผลกระทบ

โครงการเผยแพร่ผลงานและแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

20,000.00 0 15,600.00 0 4,370.00 30
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 จ านาน 3 แห่ง
ไม่มีผลกระทบ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา
925,750.00 17,000.00 0 0 936,230.00 6,520.00

เด็กร้อยละ 100 ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ

สนับสนุนด้านการศึกษา

ไม่มีผลกระทบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT 

เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและ

บุคคลท่ัวไป

5,000.00 5,000.00 0 0 10,000.00 0
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

70%ข้ึนไป
ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวัง

โรคไข้เลือดออก
50,000.00 0 7,000.00 0 43,000.00 0

ประชาชนร้อยละ 80มี

สุขภาพแข็งแรง
ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ระบาดจากสัตว์สู่คน
80,000.00 0 0 0 80,000.00 0

ประชาชนร้อยละ 80มี

สุขภาพแข็งแรง
ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้สูงอายุ/

ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
20,000.00 0 20,000.00 0 0 0 - -

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 0 50,000.00 0 0 0 - -

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชน
20,000.00 0 20,000.00 0 0 0 - -

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและ

ครอบครัว
20,000.00 0 0 0 19,880.00 120 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีผลกระทบ

โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้าน

หัตถกรรม
20,000.00 0 0 0 19,865.00 135 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีผลกระทบ

โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านภัยยา

เสพติด
100,000.00 0 23,500.00 0 76,500.00 0 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีผลกระทบ

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

ต าบลดงมะไฟ
20,000.00 0 20,000.00 0 0 0 - -

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 2,480,000.00 50,000.00 10,980.00 0 2,519,020.00 0 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีผลกระทบ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับ

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

240,000.00 0 140,000.00 0 100,000.00 0
ประชาชน ร้อยละ 80 มี

สุขภาพดี
ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตต าบลดง

มะไฟ
240,000.00 0 240,000.00 0 0 0 - -

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดง

มะไฟ
20,000.00 0 20,000.00 0 0 0 - -

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับด าเนินโครงการอนุรักษ์ สืบ

สานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 

2562

100,000.00 0 0 0 100,000.00 0

ผู้สูงอายุ ประชาชน 

บุคลากร ของ อบต. ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ไม่มีผลกระทบ

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับด าเนินงานโครงการเทศกาลวัน

สงกรานต์

100,000.00 0 100,000.00 0 0 0 - -

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับด าเนินงานโครงการแห่น้ าแห่ไฟ

(บุญช าระบ้าน)

120,000.00 0 100,000.00 0 20,000.00 0 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีผลกระทบ

รถเข็นชนิดนอน จ านวน 1 คัน 20,000.00 0 20,000.00 0 0 0 - -

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตต าบลดง

มะไฟ
240,000.00 0 240,000.00 0 0 0 - -



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เงินอุดหนุนแก่กลุ่มส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน“นาดงนกยูงได๋”
20,000.00 0 0 0 20,000.00 0

ประชาชนร้อยละ 80 ได้

ส านึกในพระกรุณาธิคุณ
ไม่มีผลกระทบ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 17,057,425.00 663,800.00 1,150,815.00 0 16,558,765.00 11,645.00

24 6,520,803.33 7 708,701.27 3 355,500 34

19 16,558,765 0 0 9 730,000 28

1 30,000 0 0 0 0 1

2 30,550 0 0 1 30,000 3



24 603,344 9 3,529,700 12 575,000 45

70 23743462.3 16 4238401.27 25 1690500 111

70 23,743,462.33 16 4,238,401.27 25 1,690,500 111

24 21.62 7 6.31 3 2.70 34

19 17.12 0 0.00 9 8.11 28

1 0.90 0 0.00 0 0.00 1

2 1.80 0 0.00 1 0.90 3

24 21.62 9 8.11 12 10.81 45

70 63.06 16 14.41 25 22.52 111

7,229,504.60 25.74 0 0 7,229,504.60 25.74

16,558,765.00 58.94 20,275 0.07 16,579,040.00 59.02

30,000.00 0.11 0 0.00 30,000.00 0.11

30,550.00 0.11 0 0.00 30,550.00 0.11

4,133,044.00 14.71 89,795 0.32 4,222,839.00 15.03

27,981,863.60 99.61 110,070.00 0.39 28,091,933.60 100.00

28,091,933.60

100.00











ไม่ได้ด าเนินการ

9 730,000.00

ระหวา่งด าเนนิการ

0 0.00

แลว้เสร็จ

19 16,558,765.00

28 17,288,765.00

7,585,004.60

17,288,765

30,000

60,550



4,708,044

29672363.6

29,642,363.60

30.63

25.23

0.90

2.70

40.54

100.00



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมา

ณคงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง
30,000.00 0 0 0 30,000.00 0 12 หมู่บ้าน ไม่มีผลกระทบ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 30,000.00 0.00 0.00 0 30,000.00 0.00

ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการตาม KPI (Key Performannce Indicator) และผลกระทบ (Impact)
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
30,000.00 0 30,000.00 0 0 0 - -

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ

ส่งเสริมการปลูกป่า
20,000.00 0 9,450.00 0 10,550.00 0

อบต. มีธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 2

ไม่มีผลกระทบ

โครงการพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือ 20,000.00 0 0 0 20,000.00 0 5 โครงการ/กิจกรรม ไม่มีผลกระทบ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 70,000.00 0.00 9,450.00 0 30,550.00 0.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการตาม KPI (Key Performannce Indicator) และผลกระทบ (Impact)
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ

89,795.00 0 0 0     89,795.00 0
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดงานรัฐพิธี 70,000.00 50,000.00 52,720.00 0 67,280.00 0
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม

ประชาคมหมู่บ้านระดับต่างๆเพ่ือ

ท าแผนและทบทวนแผนพัฒนา

หมู่บ้านและแผนพัฒนาต าบลดง

มะไฟประจ าปีงบประมาณ 2563

5,000.00 0 5,000.00 0 0 0 - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการตาม KPI (Key Performannce Indicator) และผลกระทบ (Impact)

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น

5,000.00 0 0 0 1,237.00 3,763.00
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์

ประชาธิปไตย ประจ าปี

งบประมาณ 2563

20,000.00 0 20,000.00 0 0 0
จ านานผู้เข้าร่วม

โครงการ
ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาสร้าง

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงมะไฟตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 

2540 แก่เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของ

หน่วยงาน

5,000.00 0 5,000.00 0 0 0
จ านานผู้เข้าร่วม

โครงการ
ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา

เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎหมายจัดต้ังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การใช้อ านาจท่ีมีผลกระทบต่อ

ประชาชน และสิทธิท่ีจะได้รู้ข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการพ.ศ. 2540 แก่ประชาชน

ต าบลดงมะไฟ

5,000.00 0 0 0 4,612.00 388 จ านานคร้ัง/ปี ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล กรณีครบวาระการ

ด ารงต าแหน่ง

400,000.00 0 400,000.00 0 0 0 - -



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดง

มะไฟประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

5,000.00 0 5,000.00 0 0 0 - -

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตส าหรับคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

5,000.00 0 5,000.00 0 0 0 - -

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดท าแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
200,000.00 0 70,000.00 0 130,000.00 0

สามารถจัดเก็บ

ภาษีได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70

ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจความพึง

พอใจในการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ

0.00       25,000.00 5,900.00        15,000.00 0.00 0 1 คร้ัง ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าจ้างเหมาบริการติดต้ังเสาวิทยุ

ส่ือสารคมนาคมส าหรับติดต้ัง

สถานีวิทยุส่ือสารคมนาคมของ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจ าท่ี 

ขนาด 10 วัตต์

20,000.00 0 0 0 20,000.00 0 1 แห่ง ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ส าคัญ

30,000.00 0 10,300.00 0 19,640.00 60 จ านวนกิจกรรม ไม่มีผลกระทบ

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค
12,000.00 0 12,000.00 0 0 0 - -

ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 20,000.00 0 18,848.00 0 0 1,152.00 - -

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม

(ทบทวน) อปพร.ต าบลดงมะไฟ
50,000.00 0 50,000.00 0 0 0 - -

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
20,000.00 0 20,000.00 0 0 0 - -



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เก้าอ้ีแถว 0 5,500.00 0 5,500.00 0 0 เก้าอ้ี 1 ตัว ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองปรับอากาศ 0 72,800.00 0 72,800.00 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ

 1 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 22,200.00 0 22,000.00 0 200 เค้าเตอร์ 1 ชุด ไม่มีผลกระทบ

ตู้เก็บเอกสาร 0 8,600.00 0 8,600.00 0 0 ตู้ 1 ตู้ ไม่มีผลกระทบ

โต๊ะประชุมเล็ก พร้อมเก้าอ้ี 0 36,000.00 0 36,000.00 0 0 โต๊ะประชุม 1 ชุด ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองพิมพ์ 0 15,800.00 0 15,800.00 0 0
เคร่ืองพิมพ์ 1 

เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 

จ านวน 1 หลัง
7,900.00 0 2,100.00 0 5,800.00 0 ตู้เหล็ก 1 หลัง ไม่มีผลกระทบ

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 

จ านวน 4 หลังมีมือจับชนิดบิดมี

แผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ินคุณสมบัติ

ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

0 22,000.00 0 0 20,000.00 2,000.00 ตู้เหล็ก 4 หลัง ไม่มีผลกระทบ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ
0 854,000.00 0 854,000.00 0 0 รถบรรทุก1 คัน ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

0 30,000.00 0 0 30,000.00 0
เคร่ืองพิมพ์ 1 

เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer)

0 8,000.00 0 0 7,900.00 100
เคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก

 1 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0 2,500.00 0 0 2,490.00 10
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

 1 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

6000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

0 2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 0 รถบรรทุก1 คัน ไม่มีผลกระทบ

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 12 น้ิว 7,500.00 0 0 0 7,500.00 0 ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจ าท่ี 

ขนาด 40 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
30,000.00 0 28,000.00 0 0 2,000.00 - -



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง
24,000.00 0 0 0 23,000.00 1,000.00

เคร่ืองรับส่งวิทยุ  

2 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตัน 11,000.00 0 11,000.00 0 0 0 ไม่มีผลกระทบ

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One

 ส าหรับงานประมวลผล
0 23,000.00 0 0 23,000.00 0

คอมพิวเตอร์ 1 

เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

 พร้อมติดต้ัง

21,000.00 0 0 0 18,990.00 2,010.00
เคร่ืองปรับอากาศ

 1 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

ช้ันวางอเนกประสงค์ จ านวน 1 

หลัง
4,300.00 0 0 0 4,000.00 300 ช้ันวาง 1 หลัง ไม่มีผลกระทบ

ตู้เหล็กบานเปิดทึบ แบบ 2 บาน 

ทรงเต้ีย จ านวน 1 หลัง
4,500.00 0 0 0 4,000.00 500 ตู้เหล็ก 1 หลัง ไม่มีผลกระทบ

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

0 30,000.00 0 0 30,000.00 0
คอมพิวเตอร์ 1 

เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ



โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ
kpis ผลกระทบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ช้ันวางรองเท้าเด็กจ านวน 5 ชุด 14,000.00 0 0 0 14,000.00 0
ช้ันวางรองเท้า 5 

ชุด
ไม่มีผลกระทบ

พัดลมโคจร จ านวน 4 ตัว 9,000.00 0 0 0 8,800.00 200
พัดลมโคจร 

จ านวน 4 ตัว
ไม่มีผลกระทบ

พัดลมติดผนัง จ านวน 3 ตัว 6,600.00 0 0 0 6,600.00 0
พัดลมติดผนัง 

จ านวน 3 ตัว
ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองเล่น ซีดี/ดีวีดี จ านวน 2 

เคร่ือง
5,000.00 0 0 0 5,000.00 0

เคร่ืองเล่น ซีดี/ดีวี

ดี จ านวน 2 เคร่ือง
ไม่มีผลกระทบ

เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 15000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง2.

เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 20000 บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง

0 82,400.00 22,700.00 0 59,700.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ

แบบต้ังพ้ืน 1 

เคร่ือง

ไม่มีผลกระทบ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 1,106,595.00 3,787,800.00 743,568.00   3,529,700.00 603,344.00 9,532.00



29,642,363.60



















ไม่ได้ด าเนินการ



12 575,000.00

ระหวา่งด าเนนิการ

9 3,529,700.00

แลว้เสร็จ

24 603,344.00

45 4,708,044.00

29,642,363.60



 
ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. วิสัยทัศน์ (vision) 
                    “ต ำบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  น ำสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร  ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
          ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

3.  เป้าประสงค์ 
 1. ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรคมนำคมขนส่ง มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรประชำชนอย่ำงท่ัวถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรป้องกัน กำรรักษำ และกำรควบคุม เพ่ือให้ประชำชนมีพฤติกรรม สุขภำพที่

ถูกต้อง และเหมำะสม มีสุขภำพดี ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำและสังคม 
 3. พัฒนำคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ และดูแลผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมให้ได้รับบริกำรและสวัสดิกำรจำก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง เป็นพื้นที่ปลอดยำเสพติด 
 4. ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มำกขึ้น 
 5. ส่งเสริมพัฒนำอำชีพสร้ำงงำน เพ่ิมรำยได้ ประชำชนยึดถือและปฏิบัติตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง และเพ่ิมจุดมุ่งหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน ประชำชนมีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรดูแล

รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมำกขึ้น 
 7. กำรค้ำ  กำรลงทุน  พำณิชยกรรม  เกษตรกรรม  ได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงเป็นระบบ 
 8. ต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนเพิ่มมำกขึ้น 
 9. มีกำรพัฒนำชุมชนและสังคม มีควำมเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย ประชำชนมีควำมสำมัคคี สำมำรถ

ป้องกันและรับมือจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ ได้  ควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
 



4. กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและ
ควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
 2. พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภำพ            
มีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยำกไร้ และ
ผู้ด้อยโอกำส 
 5. ส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน   
 6. ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มองค์กรประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง 
 7. พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค และท ำกำรเกษตร 
 8. ป้องกัน บ ำบัด ฟื้นฟู ติดตำมและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
 9. สนับสนุนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 10. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น และสร้ำงเครือข่ำยประชำธิปไตย 
 11. พัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 12. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 13. ส่งเสริมให้ประชำชนน ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  
 14. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ งำนในด้ำนต่ำงๆของต ำบลภำยใต้หลัก             
ธรรมำภิบำล 
 15. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง   
 16. ก ำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงมีระบบและมีควำมยั่งยืน 
 17. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมปลอดภัย โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือ
ควำมสะดวก รวดเร็ว และรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

 2. พัฒนำระบบกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 3. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ก ำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงมีระบบและมีควำมยั่งยืน 
 5. ต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

6. ตัวช้ีวัด 



 1. โครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตต ำบลมีกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึน 
 2. ประชำชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตทุกๆ ด้ำน 
 3. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดระเบียบชุมขนให้น่ำอยู่ 
 4. มีกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ กำรลงทุน กำรพำณิชย์  และกำรกระจำยรำยได้ของประชำชน 
 5. สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียของชุมชน พัฒนำด้ำนกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกภัยธรรมชำติ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำของเด็ก เยำวชนและประชำชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 7. จัดอบรมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือประชำชนในพ้ืนที่ด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8. กำรบริหำรงำนของต ำบลยึดหลักธรรมำภิบำล ประชำชนตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงำนของต ำบล
ได้และเพ่ิมช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน 
 

7. ค่าเป้าหมาย 
  1. ต ำบลจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรประชำชนได้ปีละไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 
ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
 2. ประชำชนในเขตต ำบล มีควำมรู้และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรส่งเสริมอำชีพ กำรใช้ชีวิตตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมท่ีต ำบลได้มีเป้ำหมำยของโครงกำร   
 3. ประชำชนในต ำบลดงมะไฟด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมำกขึ้น 
 4. จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และประชำชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับต ำบลเพ่ือ
ขอรับสิทธิได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์  
 5. จ ำนวนครัวเรือนในต ำบลดงมะไฟสำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ครัวเรือนต่อป ี
 6. ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัยมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ร้อยละ 80  
 7. ปัญหำยำเสพติดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ลดลง 
 

8. แผนงาน 
 1. แผนงำนบริหำรงำนงำนทั่วไป  
 2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
 3. แผนงำนกำรศึกษำ  
 4. แผนงำนสำธำรณสุข  
 5. แผนงำนเคหะและชุมชน  
 6. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 7. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  



 8. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 9. แผนงำนกำรเกษตร  
 10. แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 11. แผนงำนงบกลำง 
 



9. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

                
 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 

5 ยุทธศาสตร์  

17 กลยทุธ ์9 เป้าประสงค ์

5 จดุยืนยทุธศาสตร ์

8 ตวัช้ีวดั 

7 ค่าเป้าหมาย 



10. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยคิดเป็นเงินงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

 
งบประมาณทั้งหมด 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. ด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำน 
24 6,520,803.33 7 708,701.27 3 355,500 34 7,585,004.60 

2. ด้ำนสังคม 19 16,558,765 0 0 9 730,000 28 17,288,765 
3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 1 30,000 0 0 0 0 1 30,000 
4. ด้ำนกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

2 30,550 0 0 1 30,000 3 60,550 

5. ด้ำนกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

24 603,344 9 3,529,700 12 575,000 45 4,708,044 

รวม 70 23,743,462.33 16 4,238,401.27 25 1,690,500 111 29,672,363.60 
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แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 
โดยคิดเป็นเงินงบประมำณ



11. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

โครงการที่อยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำน  
24 21.62 7 6.31 3 2.70 34 30.63 

2. กำรพัฒนำสังคม 19 17.12 0 0.00 9 8.11 28 25.23 

3. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 1 0.90 0 0.00 0 0.00 1 0.90 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร

และอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
2 1.80 0 0.00 1 0.90 3 2.70 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
24 21.62 9 8.11 12 10.81 45 40.54 

รวม 70 63.06 16 14.41 25 22.52 111 100.00 
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แผนภูมิแสดงผลกำรด ำ เนินงำนตำมแผนพัฒนำท้อง ถ่ิน พ .ศ .2563 
โดยคิด เป็นร้อยละของจ ำนวนโครงกำร



12. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำน  
7,229,504.60 25.74 0 0 7,229,504.60 25.74 

2. กำรพัฒนำสังคม 16,558,765.00 58.94 20,275 0.07 16,579,040.00 59.02 

3. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 30,000.00 0.11 0 0.00 30,000.00 0.11 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร

และอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
30,550.00 0.11 0 0.00 30,550.00 0.11 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
4,133,044.00 14.71 89,795 0.32 4,222,839.00 15.03 

รวม 27,981,863.60 99.61 110,070.00 0.39 28,091,933.60 100.00 
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แผนภูมิแสดงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณป ีพ.ศ. 2563



13. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565)  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลดง
มะไฟในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
1. กำรก ำหนดกำรให้คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

1.1  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ  อำยุ  ระดับกำรศึกษำ  และอำชีพหลัก 

1.2  ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลกุสุมำลย์  โดยมีระดับคะแนน

ดังต่อไปนี้  

5   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นมำก 

3   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นปำนกลำง 

2   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นน้อย 

1   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นน้อยที่สุด 

1.3  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวนประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟทั้งหมด 

จ ำนวน 10,698  คน   (ตำรำงก ำหนดขนำดตัวอย่ำง R. V. Krejcie และ  D. W. Mogan จ ำนวนประชำกร 

10,000 คน กลุ่มตัวอย่ำง 370 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีทอดแบบสอบถำม  ทั้ง  12  หมู่บ้ำน  โดยเฉลี่ย

ชุมชนละ 30-31 กลุ่มตัวอย่ำง  โดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling)  เก็บรวบรวมแบบประเมิน

ควำมพึงพอใจกลับคืนได้และสมบูรณ์  จ ำนวน 370  ฉบับ 



จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ

ในภำพรวม  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงที่ 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่ำง 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชำย 146 39.50 

หญิง 224 60.50 

รวม 370 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 1  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ ำนวน  224  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.50  และ

เพศชำยจ ำนวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.50 

ตำรำงที่ 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำยุของกลุ่มตัวอย่ำง  

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ 20 ปี 21 5.70 

20 - 30 ปี 42 11.40 

31 - 40 ปี 90 24.30 

41 – 50 ปี 129 34.90 

51 – 60 ปี 66 17.80 

มำกกว่ำ 60 ปี 22 5.90 

รวม 370 100.00 

 



จำกตำรำงที่  2  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง  41-50 ปี  จ ำนวน 129  คน                           

คิดเป็นร้อยละ 34.90  รองลงมำอำยุระหว่ำง 31-40  ปี  จ ำนวน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.30  อำยุ

ระหว่ำง             51-60 ปี  จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 อำยุระหว่ำง 20-30 ปี จ ำนวน 42 คน   

คิดเป็นร้อยละ 11.40  อำยุมำกกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 และอำยุต่ ำกว่ำ  20  ปี  

จ ำนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 

ตำรำงที่ 3  แสดงจ ำนวนและร้อยละระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษำ 179 48.40 

มัธยมศึกษำ 96 25.90 

ปวช./ปวส. 51 13.80 

ปริญญำตรี 35 9.50 

สูงกว่ำปริญญำตรี 8 2.20 

อ่ืนๆ 1 0.30 

รวม 370 100.00 

 

จำกตำรำงที่  3  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ  จ ำนวน  179 คน    คิดเป็น

ร้อยละ  48.80  รองลงมำมีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  จ ำนวน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.90  ระดับ

กำรศึกษำปวช./ปวส.  จ ำนวน  51 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.80  และระดับกำรศึกษำปริญญำตรี  จ ำนวน  35  

คน  คิดเป็นร้อยละ 9.50 สูงกว่ำปริญญำตรี 8 คน และอ่ืนๆ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 

 



ตำรำงที่ 4  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำชีพหลักของกลุ่มตัวอย่ำง 

อำชีพหลัก จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 9 2.40 

เอกชน 16 4.30 

ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 35 9.50 

รับจ้ำง 81 21.90 

นักเรียน/นักศึกษำ 26 7.00 

เกษตรกร 203 54.80 

อ่ืนๆ - - 

รวม 370 100.00 

 

จำกตำรำงที่  4  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร   จ ำนวน 203  คน  คิดเป็นร้อยละ 54.80  

รองลงมำอำชีพรับจ้ำง จ ำนวน  81  คน คิดเป็นร้อยละ  21.90 อำชีพค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน  35  คน  

คิดเป็นร้อยละ  16.20  นักเรียน/นักศึกษำ  จ ำนวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.10  อำชีพเอกชน จ ำนวน  16  

คน  คิดเป็นร้อยละ 6.80  และรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.40  

 

 

 

 

 

 



ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ตำรำงที่ 5 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ

ในภำพรวม               

ควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมคิดเห็น 

(ค่ำเฉลี่ย) 
ผล 

1. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 3.90 มำก 

2. กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 3.92 มำก 

3. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 3.83 มำก 

4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 3.83 มำก 

5. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 3.73 มำก 

6. กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 3.71 มำก 

7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ

ประชำชนในท้องถิ่น 

3.70 มำก 

8. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

ประชำชนในท้องถิ่น 

3.65 มำก 

9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 3.76 มำก 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
1. บางโครงการจัดตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบถึงผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่ประซาชน จึงอยากให้มีโครงการที่ 

เข้าถึงกลุ่มชุมชน และประชาชนจริงๆ และสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 
2. มีระยะเวลาบางโครงการที่ท าการล่าช้าจนไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆ แก่ประชาชนและมีอีกหลาย 

งบประมาณท่ีตรวจสอบไม่ได้ ชี้ขี้แจงไม่ชัดเจน 
3. อยากให้มีการประชามพันในเรื่องการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบว่ามีการจัดเก็บเนื่องจาก

ประชาชนไม่เข้าใจในการเก็บภาษีแบบใหม่ 
4. อยากให้ อบต.ดงมะไฟส่งตัวแทนไปร่วมกิจกรรมหรืองานของอ าเภอหรือจังหวัดบ้าง 
5. อยากให้เพิ่มงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ิมขึ้น 
6. เจ้าหน้าที่พนักงานใน อบต. พูดจาไม่สุภาพกับชาวบ้าน 
7. อยากให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างเต็มที ่
8. เจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่ดี 
 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำกตำรำงของผู้ตอบแบบสอบถำมพึงพอใจกำร

ติดตำมประเมินผลโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีดังนี้ กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้

ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 ระดับควำมพึงพอใจมำก กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม

ในโครงกำร/กิจกรรม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 ระดับควำมพึงพอใจมำก กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำม

คิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 ระดับควำมพึงพอใจมำก กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรมต่อสำธำรณะ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 ระดับควำมพึงพอใจมำก ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนิน

โครงกำร/กิจกรรม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76 ระดับควำมพึงพอใจมำก กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำร

ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.73 ระดับควำมพึงพอใจมำก กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเป็นไป

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.71 ระดับควำมพึงพอใจมำก ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม น ำไปสู่

กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 ระดับควำมพึงพอใจมำก และ ผลกำรด ำเนิน

โครงกำร/กิจกรรม ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.65 ระดับควำมพึง

พอใจมำก 

 

 

 



หมายเหตุ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 

(Mean) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standart Deviation) กำรแปรผล แบ่งเป็น 3 ระดับ ควำมส ำคัญ คือ มำก

ที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละข้อค ำถำม ดังนี้ 

5   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นมำก 

3   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นปำนกลำง 

2   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นน้อย 

1   หมำยถึง  ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมนั้นน้อยที่สุด 

 ใช้เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนเฉลี่ย โดยก ำหนดอัตรำภำคชั้น (Interval) ดังนี้ 

ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย            การแปลความหมาย 

4.21 – 5.00                       มำกที่สุด 

3.41 – 4.20                       มำก 

2.61 – 3.40                       ปำนกลำง 

1.81 – 2.60                       น้อย 

1.00 – 1.80                       น้อยที่สุด 

 



 
ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 83.63
คะแนน  

2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
- การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 

92.95 คะแนน  
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินโครงการในทุกโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานเชิงปริมาณให้เป็นเชิงประจักษ์ และได้ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น าไปสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 74.10 ทัง้นี้ ร้อยละการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยังอยู่ระดับปานกลาง ควรหาแนวทางเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้จัดประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของ

ประชาชน น าปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด า เนินงานโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทสภาพพ้ืนที่ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
การติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เป็นไปตามหนังสือสั่ง

การ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท 0810.3/ ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยระบุยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟ ซึ่งแสดงได้เห็นถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกระดับตามหนังสือสั่งการ  ทั้งนี้ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินโครงการในทุกโครงการ/กิจกรรม และ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้กรอกแบบ
ประเมิน เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการในแบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนิน



โครงการ และได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้ตอบแบบประเมิน และน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ต่อไป  
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

3.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย  

1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2  การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3  ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1)  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์5 คะแนน  
(8)  แผนงาน 5 คะแนน  
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

- คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 



 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1.  ขอ้มูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 



 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพืน้ฐาน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
2.85 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 1.57 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.28 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.57 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

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

(2) 1.42 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.42 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 

(3) 2.28 



ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

4 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.71 

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

(3) 2.57 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3) 2.28 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3) 2.14 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ สอดคล้องกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

60 

(10) 
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3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
 

แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 8.14 

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10) 8.14 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(5) 4 

 

    

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.42 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 4.57 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่ จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(5) 4.28 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.57 



 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 4.42 

รวมคะแนน 100 83.63 

 



3.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ประกอบด้วย  

1.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน)  
1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
1.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน)  
1.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (10 คะแนน)  
1.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน)  

(2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน)  

(3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
(5 คะแนน)  

(4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)  

(5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)  

(6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)  

(7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5 คะแนน)  

(8)  โครงการแก้ไข้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ (5 คะแนน)  

(9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5 คะแนน)  

(10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน)  

(11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(5 คะแนน)  

(12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)  
 
- คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 



- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าที่จะได้รับ 

(5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 

 

 
 
 



 

 

 

- แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.57 

2. การประเมินผลการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว ้

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

 

10 9.42 

3. การประเมินผลการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึ่ งพอใจหรือไม่  สิ่ งของ วัสดุ  ครุภัณฑ์  การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชงิคุณภาพ (Qualitative) 

 

10 9.28 



4. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 9.28 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 

60 

(5) 

 

4.71 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่ม เป้ าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

 

(5) 4.42 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

(5) 4.28 
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5.6 โครงการมีความ

สอดคล้อง Thailand 4.0 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

5.8 โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้

ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

5.9 งบประมาณมคีวาม

สอดคล้องกับเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

(5) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

 

(5) 4.57 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 

(5) 4.57 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (3 ) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (4 ) ความยุติ ธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 

 

(5) 4.57 

 



5.10 มีการประมาณ

การราคาถูกต้องตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

 

5.11 มีการก าหนด

ตวัช้ีวัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะไดร้ับ 

 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

 
 

(5) 4.57 

มี ก ารก าหนดตั ว ช้ี วัดผล งาน  (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ 
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ

วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) 

มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด

และประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง

กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.71 

รวมคะแนน 100 92.95 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ  
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้ องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ติดตามและ 
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563  

2. การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจ านวนโครงการใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ใน 5 ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) และเพ่ิมเติม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 132 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.49 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.96 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.98  ทั้งร้อยละของการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ควรหาแนวทางเร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
2. ข้อเสนอในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  



1.1 ร้อยละการด าเนินงานโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 77.28  ควรด าเนินการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่ ได้ก าหนดไว้  หรือหากจ านวน
โครงการในแผนพัฒนามากเกินไปจนสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  ควรพิจารณาทบทวนปรับลดโครงการที่คาด
ว่าไม่สามารถด าเนินการได้   

1.2 ควรรวบรวมข้อมูลโครงการพ้ืนฐาน และจัดท าตารางรายงานผลการด าเนินโครงการ เพ่ือประสาน
ส่วนราชการภายในรับทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน กรณีโครงการที่เกิดปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือด าเนินการล่าช้าควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้ 
และสามารถตรวจสอบโครงการระหว่างด าเนินการได้  

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

การติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยระบุยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ       
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับตามหนังสือสั่งการ  

การติดตามและประเมินโครงการการวัดผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตอบแบบประเมินฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการ
ประชาชน  

3. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลดงมะไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.1 การติดตามผลการด าเนินงานในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (E-plan) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ  

3.2 การจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

4. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล

ในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (E-plan) และได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจการติดตามประเมินผลโคงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตอบแบบ
ประเมินฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการแก่ประชาชน  

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  



การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ77.27  อยู่ในระดับ
ปานกลาง  เนื่องจากมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก  โดยไม่ได้การด าเนินการให้ครบถ้วน
ทุกโครงการ  ควรมีการพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลงแผน เพ่ือปรับลดจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความ
ซ้ าซ้อน และคาดว่าไม่สามารถด าเนินการได้  เพ่ือให้ร้อยละโครงการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
การติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

ค ำชี้แจง       แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน  ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ
ในภำพรวม              

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ     ชำย    หญิง 
2.  อำยุ    ต  ำกว่ำ  20  ปี   20  -  30  ปี     31  -  40  ปี 
    41  -  50  ปี     51  -  60  ปี    มำกกว่ำ  60  ปี 
3.  กำรศึกษำ   ประถมศึกษำ     มัธยมศึกษำ    ปวช./ปวส.  
    ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี    อื นๆ (ระบุ)…………………………. 
4.  อำชีพหลัก   ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ    เอกชน     ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้ำง      นักเรียนนักศึกษำ    เกษตรกร 
    อื นๆ (ระบ)ุ......................................................................................  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟมำกน้อยเพียงใด 

 

ควำมพึงพอใจ 
มำก
ที สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที สุด 
(1) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม      
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลของโครงกำร/

กิจกรรม  
     

3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม  

     

4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ  

     

5. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม  

     

6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที ก ำหนด       
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ

ประชำชนในท้องถิ น  
     

8. แก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน      
9. ประโยชน์ที ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................... .........................................................................................................................  



 



ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรม SPSS 
 

เพศ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 146 39.4 39.5 39.5 

หญิง 224 60.4 60.5 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 

อายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากวา่ 20 ปี 21 5.7 5.7 5.7 

20-30 ปี 42 11.3 11.4 17.0 

31-40 ปี 90 24.3 24.3 41.4 

41-50 ปี 129 34.8 34.9 76.2 

51-60 ปี 66 17.8 17.8 94.1 

มากกวา่ 60 
ปี 

22 5.9 5.9 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 



 

การศึกษา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ประถมศึกษา 179 48.2 48.4 48.4 

มธัยมศึกษา 96 25.9 25.9 74.3 

ปวช./ปวส. 51 13.7 13.8 88.1 

ปริญญาตรี 35 9.4 9.5 97.6 

สูงกวา่ปริญญา
ตรี 

8 2.2 2.2 99.7 

อ่ืนๆ 1 .3 .3 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 



อาชีพ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

9 2.4 2.4 2.4 

เอกชน 16 4.3 4.3 6.8 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

35 9.4 9.5 16.2 

รับจา้ง 81 21.8 21.9 38.1 

นกัเรียนนกัศึกษา 26 7.0 7.0 45.1 

เกษตร 201 54.2 54.3 99.5 

7 2 .5 .5 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความพงึพอใจจ าแนกเป็นรายข้อ 
 

1.มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 12 3.2 3.2 3.2 

ปานกลาง 91 24.5 24.6 27.8 

มาก 168 45.3 45.4 73.2 

มากท่ีสุด 99 26.7 26.8 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 

2.มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของโครงการ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 6 1.6 1.6 1.6 

นอ้ย 8 2.2 2.2 3.8 

ปานกลาง 80 21.6 21.6 25.4 

มาก 191 51.5 51.6 77.0 

มากท่ีสุด 85 22.9 23.0 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   



 
 

3.มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเเห็นในโครงการ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 11 3.0 3.0 3.0 

ปานกลาง 115 31.0 31.1 34.1 

มาก 169 45.6 45.7 79.7 

มากท่ีสุด 75 20.2 20.3 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 

4.มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 10 2.7 2.7 2.7 

ปานกลาง 107 28.8 28.9 31.6 

มาก 188 50.7 50.8 82.4 

มากท่ีสุด 65 17.5 17.6 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 



5.มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ยท่ีสุด 4 1.1 1.1 1.1 

นอ้ย 13 3.5 3.5 4.6 

ปานกลาง 122 32.9 33.0 37.6 

มาก 170 45.8 45.9 83.5 

มากท่ีสุด 61 16.4 16.5 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 

6.มกีารด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 14 3.8 3.8 3.8 

ปานกลาง 132 35.6 35.7 39.5 

มาก 171 46.1 46.2 85.7 

มากท่ีสุด 53 14.3 14.3 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 



7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 21 5.7 5.7 5.7 

ปานกลาง 127 34.2 34.3 40.0 

มาก 162 43.7 43.8 83.8 

มากท่ีสุด 60 16.2 16.2 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 

8.แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 26 7.0 7.0 7.0 

ปานกลาง 137 36.9 37.0 44.1 

มาก 147 39.6 39.7 83.8 

มากท่ีสุด 60 16.2 16.2 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 



9.ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นอ้ย 11 3.0 3.0 3.0 

ปานกลาง 131 35.3 35.4 38.4 

มาก 161 43.4 43.5 81.9 

มากท่ีสุด 67 18.1 18.1 100.0 

Total 370 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 371 100.0   

 
 
 
 
วเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  

Statistics 

  

เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ 

1.มีการเปิด
โอกาสให้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ 

2.มีการ
ประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชน
รับทราบขอ้มูล
ของโครงการ 

3.มีการเปิด
โอกาสให้

ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นใน

โครงการ 

4.มีการรายงาน
ผลการ

ด าเนินงานของ
โครงการ 

5.มีการเปิด
โอกาสให้
ประชาชน

ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ 

6.มีการ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

7.ผลการด าเนิน
โครงการ
น าไปสู่การ

แกไ้ขปัญหาของ
ประชาชน 

8.แกไ้ขปัญหา
และการ

ตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

9.ประโยชนท่ี์
ประชาชนไดรั้บ
จากการด าเนิน
โครงการ 

ผลรวมความพึง
พอใจ 

N Valid 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

Missing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mean  1.6054 3.6568 1.9189 4.9189 3.9568 3.9216 3.8324 3.8324 3.7324 3.7108 3.7054 3.6514 3.7676 3.8115 

Std. Deviation .48943 1.22906 1.11113 1.39255 .80194 .82101 .77845 .73917 .81402 .75449 .80461 .83297 .77566 .65879 
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