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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 12  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

 
 
 
                                                                        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
------- 

 
 1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน               
ต าบลหัวเรือ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหัวเรือ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหัวเรือ  หรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลหัวเรือ ทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน      
ต าบลหัวเรือ  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลหัวเรือ  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามคีวามสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe)           
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  
  3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
      (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
      (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหัวเรือ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
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  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ  เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหัวเรือ 

ส่วนที ่ 2 การติดตามและประเมินผล  

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม  
  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ประปีงบประมาณ 2562 
 
 

   หน้า 8 
   

       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        1.  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ปลอดภัยมีคุณภาพและเป็น 
                                       ที่ยอมรับของผู้บริโภค 
        2.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล   
                                       และสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
        3.  พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ตระหนักในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                                       การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม 
        4.  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยืน  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 
                                       มีจ าเป็นและมีมาตรฐาน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
        5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
       3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
        1.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีคุณภาพ  ผลผลิต 
                                       ปลอดสารพิษและ ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
        2.  เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีดุลยภาพท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
        3.  เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพ   มีความรู้   มีอาชีพและสร้างรายได้เพียงพอและ      
                                       พ่ึงตนเองได้ 
        4.  เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานและเสมอภาค 
        5.  เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม  
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          แนวทางการพัฒนา 
          1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
          2.  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
          3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          แนวทางการพัฒนา 
          1.  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          3.  การพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 
        3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          แนวทางการพัฒนา 
          1.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
          3.  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
          4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
          5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 
        4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แนวทางการพัฒนา 
          1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
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          2.  การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
          3.  การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
          4.  การติดตั้งและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 
        5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 
          แนวทางการพัฒนา 
          1.  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
          2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
          3.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          4.  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน  เฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษา 
                                            สภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
          5.  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความรุนแรง 
                                           ในครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
          6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
       5) วิสัยทัศน์ (Vision)  
        “เกษตรปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมดี  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมจาก 
                              ทุกภาคส่วน” 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
2.  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค           

9 5,375,000 3 528,500 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
3.  การพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 
 

9 520,000 8 876,000 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.  การพัฒนาและส่งเสริม 
     สุขภาพอนามัย 
4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ    
    สังคม 
5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 

40 19,823,802 31 20,625800 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน     
     สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
2.  การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและติดตั้ง  
    ไฟฟูาแสงสว่าง 
3.  การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
4.  การติดตั้งและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 

87 10,218,000 74 10,761,500 

5.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมี
ส่วนร่วม 

1.  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4.  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน  เฝูาระวัง
รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการ
รักษา                                            
สภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
5.  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย
และบรรเทาสาธารณภัย 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

26 1,580,000 20 2,469,000 

รวม 171 37,516,802 136 35,260,800 
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    1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564(เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
2.  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค           

7 245,000 4 250,000 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
3.  การพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 

11 1,090,000 7 1,016,000 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม 
5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 

41 19,868,802 36 21,214,259 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  
สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
2.  การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและ
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
3.  การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
4.  การติดตั้งและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 

98 10,725,000 80 9,235,000 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

5.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมี
ส่วนร่วม 

1.  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4.  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน   เฝูาระวัง
รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการ
รักษา                                            
สภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
5.  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย
และบรรเทาสาธารณภัย 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

26 1,580,000 15 2,139,500 

รวม 183 33,508,802 142 33,844,759 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ           
                      พ.ศ. 2561 
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    1.4 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      

  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

  ๑. ในการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ  
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงท าให้การด าเนิน
โครงการพัฒนาได้น้อยเม่ือเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. การด าเนินโครงการต่างๆ  ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานและห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  เนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ   เช่น  การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ข้อระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
  3. การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการไม่ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แนวทางการแก้ไข 
  ๑.  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณ  ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่ายได้หรือ
ได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น  และเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  ๒.  ควรด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน  และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  ตามระยะเวลา 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ไม่มีโครงการที่ได้ด าเนินการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรด าเนินโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ประปีงบประมาณ 2562 
 
 

   หน้า 36 
   

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   แนวทางการ พิจารณาการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดแบบเกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
  (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

   
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ ์ (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ประปีงบประมาณ 2562 
 

 

หน้า 55 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเ ช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลชองการบังคับใช้ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

 
3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ประปีงบประมาณ 2562 
 

 

หน้า 57 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)  เปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   (7)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย          
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10   

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเอง    
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ       
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ทีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2)ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม        
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย 
ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้ เปรียบเ ชิงเปรียบเทียบ เ ช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกปริทธิ
ภาพ (efficiency) ได้ เช่นการก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยล่ะ
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ที่ เกิดขึ้นสิ่ งที่ ได้รับ        
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดจะต้อ ง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมรความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100   
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  2.2 กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ได้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน  ดังนี้ 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กร  สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียน
ทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

(3)  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามอัตราส่วนร้อยละ 5 ของจ านวนครัวเรือนในแต่ละ
หมู่บ้าน  ครบทั้ง  16 หมู่บ้าน 

 

  2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  1. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกลยุทธ์
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน ตามแบบส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาขนด้านการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอหัวเรือ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
............................................................ 

ค าชี้แจง  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม  2561 - เดือนกันยายน  2562) 
โปรดใช้เครื่องหมาย   ลงในช่อง        หรือกรอกข้อความตามความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ   ชาย  หญิง 

2.  อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี  20 - 30  ปี  31 - 40  ปี  
         41 - 50 ปี  51 - 60  ปี  60 ปี ขึ้นไป 
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3.  การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ เกษตรกร พนักงานบริษัท  

   รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง  อ่ืนๆ  
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 

เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้(มาก - น้อย) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับต าบล 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 

     

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ก่อนการด าเนินงานต่างๆ 

     

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 

     

5. ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
อบต.หัวเรือ ในด้านต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
         5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (เช่น ไฟฟูา  ประปา  ถนน) 

     

         5.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
(เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
โครงการอบรมอาชีพ โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก โครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ) 
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เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้(มาก - น้อย) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
      5.3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
( เช่น  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

     

      5.4 ด้านการพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(เช่น โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม) 

     

6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 

     

7. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ  
ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  2.4 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 

แบบกรอกข้อมูล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) 

ส านัก/กอง................................... งาน..................................................... 

ที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ในแผนพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ 

การใช้งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ใช้ไป คงเหลือ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2562  เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18.54 92.70 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.28 86.40 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.44 90.73 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.73 97.30 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 9.45 94.50 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 9.18 91.80 
 3.4 วิสัยทัศน์  (5) 4.36 87.20 
 3.5 กลยุทธ์   (5) 4.45 89.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 4.55 91.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 4.45 89.00 
 3.8 แผนงาน  (5) 4.09 81.80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 4.18 83.60 

รวมคะแนน 100 90.27 90.27 
 
  1) พบว่าประเด็น 1 ได้คะแนนสูงสุด 18.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.70 ของคะแนนในประเด็น 
  2) พบว่าประเด็น 2 ได้คะแนนต่ าสุด 17.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.40 ของคะแนนในประเด็น 
    3) คะแนนรวมของผลการประเมินทั้ง 3 ประเด็น  คิดเป็นร้อยละ  90.27  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรได้
เ พ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ         
ในแต่ละประเด็นเป็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
2.36 

 
78.66 

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

(2) 2 100 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.91 95.50 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.91 95.50 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 100 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 100 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 100 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 100 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2.36 78.66 

รวมคะแนน 20 18.54 92.70 
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  1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  รายละเอียดการให้คะแนนการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล         
หัวเรือในแต่ละประเด็นเป็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4.55 

 
91 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลชองการบังคับใช้ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2.36 78.66 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.64 88 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2.45 81.66 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.64 88 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.64 88 

รวมคะแนน 20 17.28 86.40 
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  1.4  ยุทธศาสตร์   
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือในแต่ละ 
ประเด็นเป็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
9.73 

 
97.30 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 9.45 94.50 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9.18 91.80 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 4.36 87.20 

 
3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.45 89 

3.6 เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.55 91 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.45 89 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 4.09 81.80 
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ประเด็นกาพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.18 83.60 

รวมคะแนน 60 54.44 90.73 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2562  เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.18 91.80 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 10 8.55 85.50 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 10 9.09 90.90 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 90 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 52.27 87.11 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.64 93.40 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.55 91 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.45 89 
    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 100 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

(5) 5 100 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 100 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 5 100 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.36 87.20 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.36 87.20 
    5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.27 85.40 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 4.36 87.20 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.36 87.20 

รวมคะแนน 100 91.18 91.18 
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  1) พบว่าประเด็น  1  ได้คะแนนสูงสุด 9.18  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.80  ของคะแนนในประเด็น 
  2) พบว่าประเด็น  2  ได้คะแนนต่ าสุด  8.55  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของคะแนนในประเด็น 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 142 โครงการ ได้คะแนน  4.64 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  92.80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  จากจ านวนโครงการทั้งหมด 142 โครงการได้
คะแนน 4.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  
ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10  9.18 91.80 

รวมคะแนน 10 9.18 91.80 
   

   2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  รายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั้นเอง    ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด า เนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.55 85.50 

รวมคะแนน 10 8.55 85.50 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  รายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม  
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 9.09 90.90 

รวมคะแนน 10 9.09 90.90 

    
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ใน
แต่ละประเด็นเป็น ดังนี้ 
   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ทีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้   
SWOT Analysis/  Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 9 90 

รวมคะแนน 10 9 90 
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  2.6 โครงการพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ในแต่ละประเด็นเป็น 
ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.64 

 
93.40 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและ เหตุ ผลวิ ธีการด า เนินงานต้ องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.55 91 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินการ และ
ระยะเวลาด าเนินการ อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 4.45 89 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 100 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม   (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่เคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม   (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 100 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 100 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.36 
 

87.20 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอ้งค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.36 87.20 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 4.27 85.40 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance : KPI) ท่ีสามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกปริทธิ
ภาพ (efficiency) ได้ เช่นการก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยล่ะ
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ท่ี เกิดขึ้นสิ่ ง ท่ีได้รับ        
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.36 87.20 

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมรความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.36 87.20 

รวมคะแนน 60 52.27 87.11 
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      3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 รายละเอียดสรุปคะแนนตามแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาขนด้านการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอหัวเรือ  จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตต าบลหัวเรือ  จ านวน 150 คน ได้ผลคะแนนในแต่ละ
ประเด็น  ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   

1.  เพศ        ชาย     จ านวน   62  คน   

        หญิง     จ านวน  88  คน 

2.  อายุ        ต่ ากว่า 20 ปี    จ านวน  5  คน   

        20 - 30  ปี    จ านวน  34  คน       

        31 - 40  ปี     จ านวน  37  คน   

        41 - 50 ปี     จ านวน  29  คน       

        51 - 60  ปี     จ านวน  31  คน        

        60 ปี ขึ้นไป    จ านวน  14  คน  

3.  การศึกษา       ประถมศึกษา    จ านวน  52  คน     

        มัธยมศึกษา    จ านวน  73  คน         

 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   จ านวน  9  คน      

 ปริญญาตรี   จ านวน  16  คน      

4.  อาชีพ      นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  6  คน         

       รับราชการ     จ านวน  6  คน           

       เกษตรกร   จ านวน  84  คน           

       รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  2  คน      

       ธุรกิจสว่นตัว   จ านวน  3  คน     

       รับจ้าง     จ านวน  32 คน     

       อ่ืนๆ   จ านวน  13 คน     
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  3.2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 

เรื่อง 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับต าบล 

 5  4.09 81.80 

2. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 

 5  3.90 78 

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ก่อนการด าเนินงานต่างๆ 

 5  3.82 76.40 

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 

 5  3.83 76.60 

5. ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
อบต.หัวเรือ ในด้านต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (เช่น ไฟฟูา  ประปา  ถนน) 

5  4.17 83.40 

5.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
(เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
โครงการอบรมอาชีพ โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก โครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ) 

 5  4.05 81 

5.3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
( เช่น  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

5 3.91 78.20 

5.4 ด้านการพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(เช่น โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม) 

 5  3.91 78.20 

6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 

 5  3.91 78.20 

7. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 
ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

 5  3.86 77.20 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5  3.96 79.20 
รวมคะแนนทั้งหมด 55 43.37 78.85 
เฉลี่ยคะแนนทั้งหมด 5 3.90 78 
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 เกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทั้งหมด 150 คน ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ คือ 3.9 คะแนน        
คิดเป็นร้อยละ  78  กล่าวคือ ความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก 
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ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 5,395,000 8 265,000 5 225,000 8 265,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 13 1,016,000 13 1,526,000 15 1,676,000 16 1,686,000 

3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

54 20,558,802 47 20,264,802 46 20,749,802 47 20,779,802 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

111 14,073,500 98 10,725,000 80 17,230,000 67 10,250,000 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

40 3,885,000 34 2,405,000 31 2,225,000 31 2,225,000 

รวม 228 44,928,302 200 35,185,802 177 42,105,802 169 35,205,802 

 
1.2  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 62) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 2.82 240,000 0.71 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 7 4.93 1,016,000 3.00 

3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 36 25.35 21,214,259 62.68 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 80 56.34 9,235,000 27.29 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 15 10.56 2,139,500 6.32 

รวม 142 100 33,844,759  100 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (129 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  200 35,185,802 

64.50 90.85 90.85 
2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 142 33,844,759 
3 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 142 33,844,759 
4 สามารถด าเนินการได ้ 129 33,049,759 

 
    1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์     

   (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน 8 โครงการ สามารถด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  จ านวน 4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00  
ของจ านวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  265,000 บาท สามารถด าเนินการได้
จริง  งบประมาณ  240,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.57  จากการเปรียบเทียบผลส าเร็จทางด้านโครงการและ
งบประมาณ  พบว่า  ผลส าเร็จของจ านวนโครงการและผลส าเร็จในด้านงบประมาณ   มีความสมดุลกัน 

    (2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน 13 โครงการ สามารถด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  จ านวน 7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.85  
ของจ านวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  1,526,000 บาท สามารถด าเนินการ
ได้จริง  งบประมาณ  1,016,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.58 จากการเปรียบเทียบผลส าเร็จทางด้านโครงการและ
งบประมาณ  พบว่า    มีความสมดุลกัน   

    (3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จ านวน 47 โครงการ สามารถด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  จ านวน 36  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 76.60  ของจ านวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  20,264,802 บาท สามารถ
ด าเนินการได้จริง  งบประมาณ  21,214,259 บาท  คิดเป็นร้อยละ 104.69  จากการเปรียบเทียบผลส าเร็จทางด้าน
โครงการและงบประมาณ  พบว่า  ผลส าเร็จด้านงบประมาณมีมากกว่าผลส าเร็จในด้านการด าเนินโครงการ  เนื่องจาก
โครงการด้านคุณภาพชีวิต เป็นโครงการที่มีจ านวนมากและงบประมาณที่ใช้ ในการด าเนินโครงการนั้นสูงและการใช้
จ่ายงบประมาณจะเน้นในทางด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสเป็นส่วนใหญ่ 
    (4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 98 โครงการ สามารถด าเนินโครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่นได้ จ านวน 80  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
81.63  ของจ านวนโครงการในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  10,725,000 บาท สามารถ
ด าเนินการได้จริง  งบประมาณ  9,235,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 86.11   จากการเปรียบเทียบผลส าเร็จทางด้าน
โครงการและงบประมาณ  พบว่า  มีความสมดุลกัน 
    (5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จ านวน 34 โครงการ สามารถด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  จ านวน 15  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 44.12  ของจ านวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  2,405,000 บาท  สามารถ
ด าเนินการได้จริง  งบประมาณ  2,139,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 88.96 จากการเปรียบเทียบผลส าเร็จทางด้าน
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โครงการและงบประมาณ  พบว่า  การด าเนินงานด้านจ านวนโครงการมีต่ ากว่าด้านงบประมาณ เนื่องจากการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ผล
การส าเร็จของโครงการที่มีอยู่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้   

  2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   

  1. เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน       
แต่ละปีงบประมาณ  ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่ายได้
หรือได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น  และเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ไม่มีโครงการที่ได้ด าเนินการ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรด าเนินโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 
  3. เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ควรใช้ระดับความพึงพอใจเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

 

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  



 
 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย    หญิง 
2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ป ี   20-30  ปี     31-40  ปี 
    41-50 ปี    51-60  ปี     มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญาหรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี    อื่นๆ  ระบุ................. 
4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตวั 
    รับจ้าง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 
    อื่นๆ  ระบุ.............................................................. 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น 
............................................................................................................................. ........................................................
.............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ........................................................................................ 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

งต 



แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาขนด้านการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอหัวเรือ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
............................................................ 

ค าชี้แจง  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม  2561 - เดือนกันยายน  2562) 
โปรดใช้เครื่องหมาย   ลงในช่อง        หรือกรอกข้อความตามความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ   ชาย  หญิง 

2.  อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี  20 - 30  ปี  31 - 40  ปี  
         41 - 50 ปี  51 - 60  ปี  60 ปี ขึ้นไป 

3.  การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ เกษตรกร พนักงานบริษัท  

   รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง  อ่ืนๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 

เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้(มาก - น้อย) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับต าบล 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 

     

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ก่อนการด าเนินงานต่างๆ 

     

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 

     

5. ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
อบต.หัวเรือ ในด้านต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
         5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (เช่น ไฟฟ้า  ประปา  ถนน) 

     

         5.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
(เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โครงการอบรมอาชีพ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ) 

     



 

เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้(มาก - น้อย) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
      5.3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
( เช่น  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

     

      5.4 ด้านการพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(เช่น โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม) 

     

6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 

     

7. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ  
ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

     

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


