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ค ำน ำ 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ .ศ .๒๕๔๘  และแก้ไข เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ . ๒๕๕๙  (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง  
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดั งกล่ าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผล      
การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ.๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์   
การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผล      
(e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๔  เป็น เครื่องมือหลักในการติดตาม            
พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบ าย           
สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน          
ในท้องถิ่น  
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๑ 

 
 

 

  

ด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานการพัฒนา     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมี การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๒๙ โดยจะต้องด าเนินการ 

(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล        
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมพิจารณา
เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย            
ไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน-
ต าบลยางโทน  หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้ก าหนดไว้           
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ตรวจสอบ 
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  ๑.๓ ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด                  
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ          
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๔ ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมื อส าคัญ ในการทดสอบผล                      
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบ และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุ ดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา-          
ท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่าง ๆ  

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 
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หน้า ๒ 

  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หัวหน้าส านักปลัด อบต/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ  
พึงพอใจของประชาชนต าบลยางโทน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ            
ในการด าเนินการขยายโครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น พยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ
ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้อง        
ใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน 
โครงการต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์          
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

๒. กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙    
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙     
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนว
ทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง              

ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
๒ .๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 

ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  (process evaluation)              
มีรายละเอียดดังนี้ 

   (๒.๑.๑) กรอบเวลา (time & timeframe)  
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่และเป็นห้วง

เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 

   (๒.๑.๒) ความสอดคล้อง (relevance)  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร  ราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบาย การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคม
และชุมชน 

    (๒.๑.๓) ความพอเพียง (adequacy)  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้น ได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที ่ของท้องถิ ่น      
โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 
    (๒.๑.๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
  ➢ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ด ี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ าใช้      
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด 
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 
  ➢ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ                  
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่              
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  ➢ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน 
อบายมุข การทะเลาะวิวาท  
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  ➢ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น                 
เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
  ➢ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก มลภาวะที่เป็นพิษ   
ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 
  ➢ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ การส่งเสริมอนุรักษ ์   
สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม   
และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา  วัฒนธรรมประเพณี        
ของท้องถิ่นสืบไป 
 (๒.๑.๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)  
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่     
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถ แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุม้ค่า มกีารบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๒.๑.๖) ประสิทธิผล (effectiveness)  
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่    
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
 (๒.๑.๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
 (๒.๑.๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยพิจารณา         
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
 (๒.๒.๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการ
ตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ  รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้        
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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 (๒.๒.๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ปัจจัยใด               
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค                      
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถ    
ท า ได้ ห ล ายแนวท าง เช่ น  การวิ เค ราะห์ ห่ ว งโซ่ แห่ งคุณ ค่ าภ าย ใน ท้ อ งถิ่ น  ( value-chain analysis)                      
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

               ๒.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
            ➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
            ➢ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
            ➢ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
            ➢ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
            ➢ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน  
            ➢ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๓.วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว        
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์    
ได้ดังนี ้ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน                 
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงาน  การบริหารให้ดีขึ้น       
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ๓.๒ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้ าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้                  
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓.๓ เพื ่อ เป ็นข้อมูลส าหรับ เร ่งร ัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  ๓.๔ เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  ๓.๕ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดอบต./ส านักปลัด อบต./ทุกกอง ขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลยางโทน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในต าบลยางโทน  
  ๓.๖ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทนเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐(๕) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม 
เพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคม   
ก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครอง-       
ส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  ➢ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่ วนต าบลยางโทน                    
จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
คัดเลือก จ านวน ๓ คน  
  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
  (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลยางโทนคัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลยางโทนคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
            ➢ การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องด าเนินการให้การติดตาม            
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  (๑) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลยางโทน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ดังนี้ 
  (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์     
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม              
ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร                
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  (๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ (๑) 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  (๓) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๔ ) การวิ เคราะห์ข้อมูล เป็นการวิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ ก าห นดไว้                       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) 
หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  (๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์          
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
  (๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนต่อนายกองค์การ -
บริหารส่วนต าบลต าบลยางโทนเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลยางโทนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผล
ภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
  (๗) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ             
ผู้มีอ านาจในส านักปลัด อบต. กองทุกกอง ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร -                
ส่วนต าบลต าบลยางโทน 
  ➢ การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลยางโทนเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลยางโทนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน 

คณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ยางโทน 

สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน รายงานผล เสนอ 

ตามความเหมาะสม 

 

สภาท้องถิ่นและคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุม
รับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

เสนอ 

ภายในเดือนธันวาคม 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลยางโทน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วัน รายงานผลและ เสนอความ เห็ น
ดั งกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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หน้า ๙ 

 

 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา           

๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา    

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี และยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดลพบุรี     

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

       “ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ” 

๑.๒ ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 

     พันธกิจ (Mission) 

         ๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ 

         ๒. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

         ๓. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         ๔. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

          ๕. จัดให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

         ๖. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         ๗. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

         ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

         ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนารายได้ กระบวนการผลิตการเกษตร 

         ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ 

         ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านส่งเสริมสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๑๐ 

๑.๔ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
    จุดมุ่งหมาย (Goals) 
         ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ

ต้องกาของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 
         ๒. ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ 
         ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนา พร้อม

ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป  
         ๔. ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
         ๕ . ส ่งเสริม  พ ัฒนา การบริหารจัดการที ่ด ีให ้ม ีประส ิทธิภาพ ลดขั ้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

         ๖. ส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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แบบประเมินแบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆปี หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 

๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
✓  

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

✓  

๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท า   

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
✓  

๒ การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล ✓  
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  

๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

✓  

๒.๔ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
๒.๗ มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๒.๘ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

๒.๑๑ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  

๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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แบบประเมินแบบที่ ๒ ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ค าชี้แจง  :  แบบประเมินแบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเมินภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ   

ส่วนที ่ ๑    ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน :  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

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

๑ . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ด้ าน โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน แ ล ะ
สาธารณูปโภค 

๓๑ ๑๐,๙๙๕,๕๐๐ ๒๑ ๕,๐๕๔,๖๙๓ ๒๔ ๖,๓๕๒,๐๐๐ ๗๑ ๓๑,๓๗๑,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๕๙๑,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้  เศรษฐกิจ           
และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

๙ ๒๖๐,๐๐๐ ๙ ๒๖๐,๐๐๐ ๙ ๒๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๙ ๒๖๐,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

๓๓ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓๗ ๓,๑๗๗,๑๐๐ ๓๖ ๒,๐๒๒,๖๙๐ ๓๖ ๓,๓๓๗,๑๐๐ ๓๗ ๕,๓๕๒,๑๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา         
คุณภาพชีวิต 

๓๑ ๘,๐๔๐,๔๐๐ ๓๒ ๘,๙๗๘,๔๐๐ ๓๒ ๑๐,๖๖๕,๕๘๐ ๓๒ ๙,๐๗๒,๔๐๐ ๓๒ ๙,๐๘๓,๔๐๐ 

๕ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๑๐๖,๘๐๐ ๗ ๘๐,๐๐๐ ๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง การปกครอง        
การบริหารงาน 

๙ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๓,๗๕๘,๐๐๐ ๑๙ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๓,๒๕๕,๐๐๐ ๑๑ ๒,๙๒๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ๒๕,๙๔๕,๙๐๐ ๑๒๔ ๒๑,๓๓๔,๙๙๓ ๑๒๗ ๒๒,๖๓๐,๒๗๐ ๑๗๕ ๔๗,๔๓๕,๕๐๐ ๑๑๗ ๒๘,๓๑๑,๕๐๐ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๑๓ 

แบบประเมินแบบที่ ๓/๑ ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
และท่ีได้ปฏิบัติจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเมินภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ   

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน :  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ 

อยู่ในแผน 

โครงการตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่เบิกจ่าย 

/ก่อหนี้ผูกพัน 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๗๑ ๒๙ ๒๔ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ 

๑๑ 
๔ 

- 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
นันทนาการ 

๓๖ ๑๕ ๘ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๒ ๑๔ ๗ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ ๓ - 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง การปกครอง การบริหารงาน ๑๘ ๕ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ ๖๙ ๔๑ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หนา้ ๑๔ 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการในแผนพัฒนาฯ โครงการตามข้อบัญญัติฯ โครงการที่เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๗๑ ๓๑,๓๗๑,๐๐๐ ๒๙ ๘,๐๙๐,๐๐๐ ๒๔ ๕,๑๘๗,๔๐๐ 

๒ . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ด้ าน ก าร พั ฒ น าราย ได้  เศ รษ ฐกิ จ           
และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ - - 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

๓๖ ๓,๓๓๗,๑๐๐ ๑๕ ๑,๒๒๗,๔๗๐ ๘ ๙๒๓,๐๕๐ 

๔ . ยุทธศาสตร์ด้ านส่ งเสริมสาธารณ สุขและพัฒ นา         
คุณภาพชีวิต 

๓๒ ๙,๐๗๒,๔๐๐ ๑๔ ๙,๘๘๖,๗๑๖ ๗ ๘,๔๒๗,๓๖๕ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐ - - 

๖ . ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการพัฒ นาเมื อ ง การปกครอง          
การบริหารงาน 

๑๘ ๓,๒๕๕,๐๐๐ ๕ ๖๓๕,๐๐๐ ๓ ๑๑๒,๗๔๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ ๔๗,๔๓๕,๕๐๐ ๖๙ ๑๙,๙๔๙,๑๘๖ ๔๑ ๑๔,๖๕๐,๕๖๓ 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หน้า ๑๕ 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

โครงการที่ด าเนินการ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

๗๑ ๓๑,๓๗๑,๐๐๐ ๒๔ ๕,๑๘๗,๔๐๐ ๓๓.๘๐ ๑๖.๕๔ ๔๗ ๖๖.๒๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ 
เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ 

๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๐ ๐ ๑๑ ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
นันทนาการ 

๓๖ ๓,๓๓๗,๑๐๐ ๘ ๙๒๓,๐๕๐ ๒๒.๒๒ ๒๗.๖๖ ๒๘ ๗๗.๗๘ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓๒ ๙,๐๗๒,๔๐๐ ๗ ๘,๔๒๗,๓๖๕ ๒๑.๘๗ ๙๒.๘๙ ๒๕ ๗๘.๑๓ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๐ ๐ ๗ ๑๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

๑๘ ๓,๒๕๕,๐๐๐ ๓ ๑๑๒,๗๔๘ ๑๖.๖๗ ๓.๔๖ ๑๕ ๘๓.๓๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ ๔๗,๔๓๕,๕๐๐ ๔๑ ๑๔,๖๕๐,๕๖๓ ๒๓.๔๓ ๓๐.๘๘ ๑๓๔ ๗๖.๕๗ 

 
โครงการที่ด าเนินการได้จริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ จ านวน ๔๑ โครงการ จากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน ๑๗๕ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๓ ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หน้า ๑๖ 

 
แผนภูมิสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

โครงการในแผนพัฒนาฯ โครงการในข้อบัญญัติฯ โครงการท่ีเบิกจ่าย/ก่อหน้ี



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๑๗ 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยทุธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนายวิรัตน์ มังสิงห์จันทร์ ถึงบ้านนายประเสริฐ 
แผ่นทอง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (หมู่ที่ ๖) 

กองช่าง ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๘๐๐ ๒๐๐  

๒ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดทับแน่น ๙๕% จากถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงที่ดินนายรุ่งโรจน์ ปั้นค า ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๑๓๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร (หมู่ที่ ๗) 

กองช่าง ๓๔๐,๐๐๐ ๓๓๙,๕๐๐ ๕๐๐  

๓ 

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากล าห้วยยางโทน ถึงที่ดิน        
นายจ าลอง บุญส่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๔ เมตร หนาไม่น้อย
กว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง      
ตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (หมู่ที่ ๙) 

กองช่าง ๔๕๘,๐๐๐ ๔๕๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐  

๔ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ (นสล.) เลขที่ ลบ ๐๓๕๔ ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ (หมู่ที่ ๙) 

กองช่าง ๖๓,๐๐๐ ๖๒,๘๐๐ ๒๐๐  

๕ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายเฉลิม มุ่งชนะ ถึงที่ดินนายสวิด โพธิ์วัด ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ (หมู่ที่ ๑๐) 

กองช่าง ๔๕,๐๐๐ ๔๔,๘๐๐ ๒๐๐  

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หน้า ๑๘ 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๖ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายสมบัติ จ าปาสด ถึงที่ดิน
นายภู่ ค างาม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (หมู่ที่ ๖) 

กองช่าง ๓๙๐,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๗ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายสุเทพ เติมแก้ว ถึงที่ดินนายมานพ อิ่มชื่น 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๙๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
เสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 

กองช่าง ๗๑,๐๐๐ ๖๘,๕๐๐ ๒,๕๐๐ เงินสะสม 

๘ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายมานพ อื่มชื่น ถึงที่ดินนายเสฏฐวุฒิ 
ชมฉาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร โดย
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 

กองช่าง ๙๐,๐๐๐ ๘๙,๕๐๐ ๕๐๐ เงินสะสม 

๙ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายศรีเวียง นิลบุตร ถึงที่ดินนางปราณี 
จันทรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๙๐ เมตร โดยซ่อมแซม
ส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 

กองช่าง ๖๓,๐๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๕๐๐ เงินสะสม 

๑๐ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากที่ดินนายประเสริฐ มะพลับทอง ถึงที่ดิน   
นางสมควร อ่ิมชื่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 
โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 

กองช่าง ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๙,๕๐๐ เงินสะสม 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หน้า ๑๙ 

รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๑๑ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายประกอบ          
ภู่กล่อม  ถึงที่ดินนางวิไล โสมสุข ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๒๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ม.๒) 

กองช่าง ๔๘๘,๐๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เงินสะสม 

๑๒ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายกลิ่น พงษ์ษา ถึงที่ดิน          
นางละออง ศิริปัญจนะ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร        
(ม.๓) 

กองช่าง ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เงินสะสม 

๑๓ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ 
ถึงที่ดินนายวิวัฒน์ ค าภิยศ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า    
๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๔) 

กองช่าง ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๗,๕๐๐ ๕๐๐ เงินสะสม 

๑๔ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางอัญชลี ดอกพุฒ         
ถึงที่ดินนายศุภวัฒน์ บริบูรณ์บันเทิง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๔) 

กองช่าง ๓๔๗,๐๐๐ ๓๔๖,๕๐๐ ๕๐๐ เงินสะสม 

๑๕ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากล าห้วยยางโทน ถึงที่ดิน        
นายประกอบ จูสนธิ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๕) 

กองช่าง ๔๙๗,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ เงินสะสม 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หน้า ๒๐ 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๑๖ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบัติ จ าปาสด        
ถึงที่ดินนายธวัชชัย หาผลทรัพย์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงไหล่ทางโดยใช้ลูกรังพ้ืนทางเดิมตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ      
(ม.๖) 

กองช่าง ๒๓๔,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ เงินสะสม 

๑๗ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสีไพร เจริญพร ถึงที่ดิน          
นางทองดี ปานโต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง
โดยใช้ลูกรังพ้ืนทางเดิมตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๖) 

กองช่าง ๒๖๒,๐๐๐ ๒๓๗,๕๐๐ ๔๐๐ เงินสะสม 

๑๘ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๓๓๒๖ ถึงที่ดินนางถนอม เปียวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๗๘๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ(ม.๗) 

กองช่าง ๘๗,๐๐๐ ๘๖,๖๐๐ ๔๐๐ เงินสะสม 

๑๙ 

โครงการขยายเขตท่อประปาจ่ายน้ า อบต.ยางโทน โดยวางชนิดท่อ PVC       
ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร โดย
เริ่มต้นจากที่ดินนายสุชาติ มากแสง ถึงท่ีดินนางสาววราพร แซ่เฮ้ง (ม.๗) 

กองช่าง ๔๔,๐๐๐ ๓๖,๗๐๐ ๗,๓๐๐ เงินสะสม 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 หน้า ๒๑ 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๒๐ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๓๓๒๖ ถึงบ้านนายไพรัตน์ เขม้นงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๗) 

กองช่าง ๒๓,๐๐๐ ๒๒,๖๐๐ ๔๐๐ เงินสะสม 

๒๑ 

โครงการก่อสร้างระบบประปา อบต.  ยางโทน ชนิดถังเชมเปญ ขนาดความจุ 
๑๕  ลบ .ม พร้อมเจาะบ่ อบาดาล  ขนาดท่ อ  PVC ชั้ น  ๑๓ .๕  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร บริเวณที่ดินนางสุรางค์        
ทิพเกษร (ม.๘) 

กองช่าง ๔๘๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เงินสะสม 

๒๒ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางประเทือง แก้วค า       
ถึงที่ดินนายวิชาญ โตยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๙) 

กองช่าง ๔๙๗,๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ เงินสะสม 

๒๓ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายสุวิทย์ พิมพ์เดช ถึงฝายคลองซาง
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วน      
ที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑๐) 

กองช่าง ๕๕,๐๐๐ ๕๓,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เงินสะสม 

๒๔ 

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนางสาวยุพิน อ่อนนิ่มนิตย์ ถึงบ้าน
นางบ ารุง ศรีกาขาว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๓ เมตร 
โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 

กองช่าง ๗๐,๐๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๔๐๐ เงินสะสม 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๒๒ 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญของชาติ 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๓๐,๐๐๐ ๒๔,๒๒๕ ๕,๗๗๕  

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๑๗๕,๕๖๐ ๕๙,๕๒๐ ๑๑๖,๐๔๐  

๓ โครงการส่งเสริม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๕,๐๐๐ ๑,๑๗๕ ๓,๘๒๕  

๔ อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๗๐๔,๐๐๐ ๖๖๘,๓๒๐ ๓๕,๖๘๐  

๕ 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลยางโทน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑๐๔,๗๑๐ ๙๓,๔๑๐ ๑๑,๓๐๐  

๖ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
กองสวัสดิการ 

สังคม 
๓๐,๐๐๐ ๒๙,๗๙๐ ๒๑๐  

๗ โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
กองสวัสดิการ 

สังคม 
๕๐,๐๐๐ ๓๖,๖๑๐ ๑๓,๓๙๐  

๘ 
อุดหนุนการด าเนินงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติให้อ าเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐  

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๒๓ 

 
รายละเอียดโครงการทีด่ าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๒๐,๐๐๐ ๑๖,๗๙๐ ๓,๒๑๐  

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๒๐,๐๐๐ ๕,๗๑๐ ๑๔,๒๙๐  

๓ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๕๒,๙๘๐ ๔๙,๘๔๕ ๓,๑๓๕  

๔ 
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑๐,๕๙๖ ๔,๙๕๐ ๕,๖๔๖  

๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองคลัง ๗๓,๐๐๐ ๕๘,๒๖๐ ๑๔,๗๔๐  

๖ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
๗,๕๐๔,๔๔๐ ๖,๗๐๖,๓๐๐ ๗๙๘,๑๔๐  

๗ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
๑,๖๙๙,๒๐๐ ๑,๔๓๔,๔๐๐ ๒๖๔,๘๐๐  

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หน้า ๒๔ 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง การปกครอง การบริหารงาน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รบัผิดชอบ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
๑๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๘,๕๐๐  

๒ 
โครงการศนูย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) 

กองคลัง ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐  

๓ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ส านักงานปลัด 

อบต./กอง
สวัสดิการสังคม 

๒๐๐,๐๐๐ ๘๖,๒๔๘ ๑๑๓,๗๕๒  

 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

  
  
  

  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้ใช้แบบประเมินเพ่ือให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผล
การด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มีทั้งหมด  ๖ ด้ำน 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
     ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ 
     ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน 
 

  ประเด็นกำรพัฒนำ มีท้ังหมด ๘ ประเด็น 
     ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
     ๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
     ๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
     ๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
     ๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     ๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
     ๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

  วิธีกำรประเมิน 
     ๑.  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน  
  ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลยางโทนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์        
และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ๑๐ หมู่บ้าน จ านวน ๕๐ ชุด 
     ๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ๓.  ด าเนินการประเมิน 
  -  สุ่มแจกใบประเมินความพึงพอใจประชากรแก่ประชาชน  
      

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพฒันา 

(๕๐๐  คะแนน)   

จ านวนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
จ านวนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๕๐  คะแนน)   

     ๔  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  -  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

-  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน  
 โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
๑)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
     -  คะแนนความพึงพอใจ ๓ ระดับ  
    ๑.๑)  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  พอใจ  
    ๑.๓)  พอใจมาก 
-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 
 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
     -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๕๐๐  คะแนน (๑๐ x ๕๐)  
๒.๑)  ระดับคะแนน   ๐     –  ๑๖๖   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน   ๑๖๗ –  ๓๓๓    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๒.๓)  ระดับคะแนน   ๓๓๔ –  ๕๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 
-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางโทนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์ 
และประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป (แบบ ๓.๒) 
๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   ๕๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน ๑๕ คน  
๑.๒  เพศ   หญิง จ านวน ๓๕ คน   
๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ปี     จ านวน   ๓ คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี  จ านวน   ๑๗ คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี  จ านวน   ๒๑ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  ๙ คน   

ร้อยละของความพึงพอใจในแตล่ะประเดน็ฯ  = 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      ๑๙ คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  ๓๐ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        ๑ คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   ๐   คน 
 ๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  ๐ คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  ๓๐ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  ๑๕ คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  ๕ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  ๐ คน 
 
ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาพรวม) (แบบ ๓.๒) 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับควมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ
มาก 

 

พอใจ 
 

ไม่พอใจ 
 ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๖ ๖๖ ๘ 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๒๒ ๗๘ ๐ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
๓๒ ๖๔ ๔ 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

๒๘ ๖๖ ๖ 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม ๓๔ ๖๔ ๒ 
๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๘ ๗๒ ๐ 
๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน 
๓๒ ๖๖๗ ๒ 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๒๒ ๐ ๘ 
เฉลี่ย ๒๘ ๖๘.๒๕ ๓.๗๕ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

   ส่วนที่ ๑  การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง
โทน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น การพัฒนา 
(แบบ ๓.๓) 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม ๕๐๐ 
คะแนน) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม ๓๖๙ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๔๓๘๓ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๙๕ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๑๔ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรง่ใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๗๐ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๙๑ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓๗๒ พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔๑ พอใจมาก 

เฉลี่ย ๓๘๘.๕ พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม ๕๐๐ 
คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๗๕ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๓๙๖ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๙๑ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓๙๐ พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๙๔ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๘๖ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓๙๓ พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๘๔ พอใจมาก 

เฉลี่ย ๓๘๘.๖๒๕ พอใจมำก 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนำกำร 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม ๕๐๐ 
คะแนน) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๐๗ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๔๐๗ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔๑๔ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๑๓ พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔๑๐ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๐๔ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔๐๔ พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔๑๘ พอใจมาก 

เฉลี่ย ๔๐๙.๖๒๕ พอใจมาก 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสำธำรณสุขและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม ๕๐๐ 
คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๙๔ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๔๐๔ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔๐๖ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔๐๓ พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๙๑ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๐๗ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓๙๗ พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔๐๓ พอใจมาก 

เฉลี่ย ๔๐๐.๖๒๕ พอใจมำก 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม ๕๐๐ 
คะแนน) 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๙๕ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๓๙๕ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๙๐ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ ๓๙๕ พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๗๗ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔๐๐ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓๘๗ พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔๑๓ พอใจมาก 

เฉลี่ย ๓๙๔ พอใจมำก 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรงำน 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม ๕๐๐ 
คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๘๒ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๓๙๒ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๓๙๒ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓๙๓ พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๘๐ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๘๒ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓๘๒ พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๓๘๔ พอใจมาก 

เฉลี่ย ๓๘๕.๘๗๕ พอใจมำก 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 
สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 
และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  พบว่า 
๑. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภำพรวม) 
มีควำมพึงพอใจดังนี้  
➢  ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวม  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๒๘)  
- พอใจมากอันดับสูงสุด   ร้อยละ  ๓๔ ประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/

กิจกรรม) 
➢  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวม  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๕ ) 
- พอใจอันดับสูงสุด    ร้อยละ ๗๒ ประเด็นที ่๖ มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
➢  ระดับไม่พอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวม  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๓.๗๕ ) 
- ไม่พอใจอันดับสูงสุด    ร้อยละ ๘  ประเดน็ที่ ๕ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 และประเด็นที่ ๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาพรวม) มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
๒. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/กิจกรรม)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโทน ใน

กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ 
  ๒.๑  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 ➢ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓๘๘.๕  
  - ประเด็นการพัฒนาที่ได้คะแนนสูงสุด ๔๑๔ คะแนน ได้แก่  
ประเด็นที่  ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็นที่  ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิต 
        ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

➢ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓๘๘.๖๒๕ 
  - ประเด็นการพัฒนาที่ได้คะแนนสูงสุด ๓๙๖ คะแนน ได้แก่  
ประเด็นที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        และนันทนาการ 

 

 

ส่วนที่ ๔ สรุปผล 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

➢ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๔๐๙.๖๒๕ 
  - ประเด็นการพัฒนาที่ได้คะแนนสูงสุด ๔๑๘ คะแนน ได้แก่  
ประเด็นที ่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     
  ๒.๔  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

➢ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๔๐๐.๖๒๕ 
  - ประเด็นการพัฒนาที่ได้คะแนนสูงสุด ๔๐๖ คะแนน ได้แก่  
ประเด็นที่  ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
  ๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓๙๔ 
  - ประเด็นการพัฒนาที่ได้คะแนนสูงสุด ๔๑๓ คะแนน ได้แก่  
ประเด็นที่  ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
  ๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

➢ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓๘๕.๘๗๕ 
  - ประเด็นการพัฒนาที่ได้คะแนนสูงสุด ๔๓๙๒ คะแนน ได้แก่  
ประเด็นที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ประเด็นที่  ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบลยางโทน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนาสามารถเรียงล าดับยุทธศาสตร์ที่ได้คะแนนสูงสุดไปน้อยสุดได้ดังนี้ 

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
นันทนาการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๐๙.๖๒๕ คะแนน 

  ๒.  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
๔๐๐.๖๒๕ คะแนน 

  ๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี
คะแนนเฉลี่ย ๓๙๔ คะแนน 

  ๔. ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพโดยมีคะแนนเฉลี่ย๓๘๘.๖๒๕ คะแนน 

  ๕. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคโดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓๘๘.๕  คะแนน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเมือง การปกครอง การบริหารงานโดยมีคะแนนเฉลี่ย 

๓๘๕.๘๗๕ คะแนน 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 ๓.  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
  ๓.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผล
การประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘  พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๕ ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๗๕  เทียบกับผลการ
ประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้  พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๔ พอใจคิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔ 

 จะเห็นได้ว่า  ระดับพอใจมากลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๖๒  ร้อยละ ๔๐.๒๕ 
   ระดับพอใจเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.๒๕๖๒    ร้อยละ ๕๐.๒๕ 
   ระดับไม่พอใจลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ร้อยละ ๓.๒๙ 
  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความในระดับไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนลดลง

กว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินระดับไม่พึงพอใจต่ ากว่าปีที่ผ่านมานั้น  อาจจะมาจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทนสามารถด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ได้มากขึ้น  

  

 ๔.วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจาก
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 

สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ร่วมกัน                  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 
     (๑) ผู้บริหารเอาใจใส่ในการท างาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถผลักดัน

นโยบายอย่างต่อเนื่อง 
  (๒) กระแสทางสังคมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้น พ้ืนฐานทางการเมืองของประชาชน ท าให้ประชาชน

เรียกร้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
  (๓) ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร                      

ที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 (๔) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการต าบลละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน 
 (๕) มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่น 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

  ๔.๑.๒ อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึงเช่น การท าบัตรผู้พิการงานทะเบียนและบัตร 
 (๓) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง ระหว่างหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นในการด าเนินงาน

โครงการต่าง ๆ 
 (๔) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีงบประมาณจ ากัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 (๕) เนื่องจากสถาณการณ์ไวรัสโคน ่า (โควิด-๑๙) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของ

ประชาชนกันได้ อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ไม่สามารถเรียนตามปกติได้ จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าลยางโทน
ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่ได้หลายโครงการ  

  ๔.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
โอกาส ข้อจ ากัด ซึง่มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

  ๔.๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑) ประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง ฯลฯ 
(๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
(๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมปีัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๘) ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาฯ รวมทั้งน าแผนไปสู่การปฏิบัติและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์

      ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๙) ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๐) มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
(๑๑) องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

        เดือดร้อนของประชาชน 
(๑๒) มีวัด ๖ แห่ง 
(๑๓) มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

(๑๔) หมูบ่้านในเขตต าบลยางโทนมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข่าวสาร 

(๑๕) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 
(๑๖) มีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสานตะกร้าหวาย กลุ่มปั้นตุ๊กตาลิง ฯลฯ 
(๑๗) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง 

๔.๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑) คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในตัวเมืองหรือต่างจังหวัด 
(๒) ครัวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกัน เพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกจิของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 (๔) ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ าตื้นเขิน               

  ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ห่างไกลจากแหล่งชลประทาน เขื่อนต่าง ๆ 
(๖) สถานศึกษาในต าบลมีเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา และมีโรงเรียนขยายโอกาสถึง  

  มัธยมศึกษาตอนต้นเพียงแห่งเดียว 
(๗) ไม่มีสถานประกอบกิจการเช่น  โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารต่าง ๆ ท าให้การจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองค่อนข้าง

  น้อยไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ 
(๘) องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ยังไม่มีรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิ นโดยเฉพาะ ประกอบกับอุปกรณ์ที่ช่วย                    

  ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(๙) ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
(๑๐) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

๕. ปัญหำและอุปสรรค 
 ๕.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของท้องถิ่น ท าให้บางโครงการที่มี

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ และบางโครงการที่มีความจ าเป็นต้องท าไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 ๕.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายของโครงการ 
 ๕.๓ ระยะเวลาในการจัดท าโครงการตามที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลง

ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สภาพอากาศ และวิกฤตการณ์อ่ืนๆ 
 ๕.๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) ส่งผลการทบต่อการด าเนินโครงการ

และกิจกรรมสาธารณะต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ๖.  ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล

ส าเร็จให้มากขึ้น  
 ๖.๒  หากไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้อง

หาทางแก้ปญัหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 ๖.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนสามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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