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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 12  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   
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แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
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    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

เร่ือง   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3)      พ.ศ. 2561  ข้อ  12  (3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯและรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ  งบประมาณ พ.ศ. 2563  เรียบร้อย
แล้ว  โดยเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  และรายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเรือและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้รับทราบ 

  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
งบประมาณ พ.ศ. 2563   ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 

 

 

  

      (นายวีระชาติ  จันทรภรณ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรอื ประปีงบประมาณ2563 
 หน้า 1 
 

ส่วนท่ี 1บทนำ 
------- 

 
 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
เรือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนตำบลหัวเรือ 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหัวเรือหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ
หน้าท่ี ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจีำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีกำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น ศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลท่ีได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีได้
กำหนดไว้ ซึ่งส่ิงสำคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการนำเสนอเพื่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ ไขท่ี ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีอำนาจหน้าท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

ป ระก าศ ผ ล ก าร ติ ดต าม แล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบลหัวเรือทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อำนาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเรือรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการท่ี
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทำให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 

interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  
  3.3การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
      (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
      (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหัวเรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
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  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทำใหวิ้ธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสำนึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าท่ีนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัว
เรือเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหัวเรือ 

ส่วนท่ี 2การติดตามและประเมินผล  

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด
ระยะเวลา5 ปี พ.ศ. 2561-2565ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือท่ีกำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม  
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       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        1.  ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ปลอดภัยมีคุณภาพและเป็น 
ท่ียอมรับของผู้บริโภค 
        2.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การกำจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และสภาวะแวดล้อมท่ีดีอย่างยั่งยืน 
        3.  พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ตระหนักในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม 
        4.  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยืน  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ี 
มีจำเป็นและมีมาตรฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
        5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
       3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
        1.  เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีคุณภาพ  ผลผลิต 
ปลอดสารพิษและ ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
        2.  เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีดุลยภาพทำให้ชุมชนน่าอยู่ 
        3.  เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพ   มีความรู้   มีอาชีพและสร้างรายได้เพียงพอและ 
พึ่งตนเองได้ 
        4.  เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเสมอภาค 
        5.  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม  
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

          แนวทางการพัฒนา 
          1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
          2.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
          3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
        2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางการพัฒนา 
          1.การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
          3.การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 

        3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          แนวทางการพัฒนา 
          1.การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
          3.การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

          4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 

          5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 

        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

          แนวทางการพัฒนา 
          1.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
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          2.การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
          3.การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
          4.การติดต้ังและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 
        5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 

          แนวทางการพัฒนา 
          1.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
          2.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
          3.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          4.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษา 
สภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
          5.  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
          6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
       5) วิสัยทัศน์(Vision)  
        “เกษตรปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ  ส่ิงแวดล้อมดี  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมจาก 
  ทุกภาคส่วน” 
    1.2 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564(เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
2.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค        

7 460,000 5 290,000 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 
3.การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 

 

9 1,166,000 6 616,000 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.การพัฒนาและส่งเสริม 
สุขภาพอนามัย 

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ 
สังคม 

5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 

41 41,141,019 28 20,997,559 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน 

1.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   
สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
2.การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ัง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
4.การติดต้ังและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 

117 13,695,000 91 9,620,000 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมี
ส่วนร่วม 

1.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
2.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง
รักษาบำบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการ
รักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
5.  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย
และบรรเทาสาธารณภัย 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

25 3,795,000 17 2,949,500 

รวม 199 20,527,019 147 14,473,059 
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    1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565(เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
2.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค        

5 356,000 2 70,000 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 
3.การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 

11 1,720,000 9 1,190,000 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม 

5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 

32 21,986,820 23 21,299,316 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน 

1.การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  
สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
2.การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
4.การติดต้ังและขยายโครงข่ายโทรศัพท์ 

76 11,759,000 39 5,000,000 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมี
ส่วนร่วม 

1.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
2.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้าระวัง
รักษาบำบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการ
รักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
5.  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย
และบรรเทาสาธารณภัย 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

9 1,556,000 4 661,000 

รวม 133 37,377,820 77 28,220,316 
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1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      

  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

  ๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ  
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดจึงทำให้การดำเนิน
โครงการพัฒนาได้น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. การดำเนินโครงการต่างๆ  ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและห้วงระยะเวลาท่ีกำหนด  เนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ   เช่น  การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ข้อระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
  3. การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการไม่ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  แนวทางการแก้ไข 

  ๑.  เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณ  ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงศักยภาพด้านงบประมาณท่ีคาดว่าจะต้ังจ่ายได้หรือ
ได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น  และเป็นโครงการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  ๒.  ควรดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน  และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  ตามระยะเวลา 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ไม่มีโครงการท่ีได้ดำเนินการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรดำเนินโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้ 

   2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แนวทางการพิ จารณ าการติดตามและประ เมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้กำหนดแบบเกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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   ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
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2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
  (9)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 

   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากรฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5)ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
และเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลชองการบังคับใช้ สภาวการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3)  

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

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึนการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
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 ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

 
3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย (5)  
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3.8 แผนงาน 

 
 
 
 

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์องค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการมีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

   (7)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถ่ิน  (ใช้ ก าร วิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย          
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10   

2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน้ันเอง    
ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ       
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ ทีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้   SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 

5.1ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มี วัต ถุป ระสงค์ ชั ด เจน (clear objective) โค รงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 

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

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2)ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม        
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่เคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย 
ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้ เปรียบ เชิ ง เปรียบ เที ยบ เช่น  ด้าน เกษตรเทคโนโลยีชี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกปริทธิ
ภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยล่ะ
การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ที่ เกิด ข้ึนสิ่ งที่ ได้รับ        
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมรความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน  100  
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  2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน  ดังนี้ 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผลดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กร  สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียน
ทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

(3)  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  โดย
กำหนดกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ตามอัตราส่วนร้อยละ 5 ของจำนวนครัวเรือนในแต่ละ
หมู่บ้าน  ครบท้ัง  16 หมู่บ้าน 

 

  2.3 กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  1. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2.การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐานตามแบบสำรวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาขนด้านการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  อำเภอหัวเรือ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

............................................................ 
คำช้ีแจง  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 - เดือนกันยายน  2563) 
โปรดใช้เครื่องหมาย √ ลงในช่อง        หรือกรอกข้อความตามความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ   ชาย  หญิง 
2.  อายุ   ต่ำกว่า 20ปี  20 - 30  ปี  31 - 40  ปี  
         41 - 50ป ี  51 - 60  ป ี  60 ปี ขึ้นไป 

3.  การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ เกษตรกร พนักงานบริษัท  

   รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง  อ่ืนๆ  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 

เร่ือง 
ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้(มาก - น้อย) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 

     

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ก่อนการดำเนินงานต่างๆ 

     

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2563 

     

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

     

         5.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
(เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โครงการอบรมอาชีพ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ) 
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เร่ือง 
ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้(มาก - น้อย) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

      5.3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
( เช่น  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

     

      5.4 ด้านการพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(เช่น โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม) 

     

6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 

     

7. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 
ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาท่ีกำหนด 

     

8.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

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

  2.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 

แบบกรอกข้อมูล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) 
สำนัก/กอง................................... งาน..................................................... 

ที่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ในแผนพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ 

การใช้งบประมาณ ผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค ใช้ไป คงเหลือ 
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ส่วนท่ี 3ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

20 18.54 92.70 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.28 86.40 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.44 90.73 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 9.73 97.30 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  (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 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (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 ได้คะแนนต่ำสุด 17.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.40 ของคะแนนในประเด็น 
  3) คะแนนรวมของผลการประเมินท้ัง 3 ประเด็น  คิดเป็นร้อยละ  90.27  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีควรได้
เพื่อให้ เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือใน
แต่ละประเด็นเป็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทัว่ไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
2.36 

 
78.66 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากรฯลฯ 

(2) 2 100 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.91 95.50 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า 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
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 100 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 100 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 100 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ และเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(3) 2.36 78.66 

รวมคะแนน 20 18.54 92.70 
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  1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

  รายละเอียดการให้คะแนนการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล         
หัวเรือในแต่ละประเด็นเป็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4.55 

 
91 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลชองการบังคับใช้ สภาวการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(3) 2.36 78.66 

(3) การวิเคราะห์ทางสั งคมเช่น ด้านแรงงาน การศึ กษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3) 2.64 88 

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

(3) 2.45 81.66 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึนการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.64 88 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ 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   

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือในแต่ละ 
ประเด็นเป็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
9.73 

 
97.30 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน และยุทศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
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
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(5) 4.36 87.20 

 
3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 4.45 89 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 4.55 91 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.45 89 

3.8 แผนงาน 

 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายใน เรื่ อ ง ใด เรื่ อ งห น่ึงห รือแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.09 81.80 
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ประเด็นกาพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งช า ติ  ฉบั บ  12 Thailand 4.0 แผน พั ฒ นาภ าค /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) 4.18 83.60 

รวมคะแนน 60 54.44 90.73 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.18 91.80 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 10 8.55 85.50 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 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 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.55 91 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.45 89 

    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 100 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 5 100 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 100 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 100 

    5.8โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.36 87.20 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.36 87.20 

    5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.27 85.40 

    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 4.36 87.20 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 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  ได้คะแนนต่ำสุด  8.55  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของคะแนนในประเด็น 
  3) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจำนวนโครงการท้ังหมด 142 โครงการ ได้คะแนน  4.64 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  92.80 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  จากจำนวนโครงการท้ังหมด 142 โครงการได้
คะแนน 4.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91 ของคะแนนท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  (ใช้ ก า ร วิ เค ร าะ ห์  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 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  รายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้ วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน้ันเอง    ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มี จำนวนเท่ าไหร่ส ามารถอ ธิบ ายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ี
ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.55 85.50 

รวมคะแนน 10 8.55 85.50 
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  รายละเอียดการให้คะแนนการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม  
งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10 9.09 90.90 

รวมคะแนน 10 9.09 90.90 

    

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  รายละเอียดการให้คะแนนแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ใน
แต่ละประเด็นเป็น ดังนี้ 
   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ทีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้   
SWOTAnalysis/Demand (DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 9 90 

รวมคะแนน 10 9 90 
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  2.6 โครงการพัฒนา 

  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา 

5.1ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.64 

 
93.40 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและ เห ตุผล วิ ธีการดำเนินงาน ต้อ งสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.55 91 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้ เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ และ
ระยะเวลาดำเนินการ อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.45 89 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

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

(5) 5 100 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม   (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(5) 5 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไป สู่  Value-Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ เค ลื่ อ น ด้ วย
นวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม   (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 100 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 100 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้ เกิดความย่ังยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.36 
 

87.20 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคญั 5 ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Efficiency) (3) ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.36 87.20 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 4.27 85.40 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ  

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกปริทธิ
ภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยล่ะ
การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์  ที่ เกิดขึ้ นสิ่ งที่ ได้รับ        
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.36 87.20 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมรความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.36 87.20 

รวมคะแนน 60 52.27 87.11 
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      3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 รายละเอียดสรุปคะแนนตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาขนด้านการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  อำเภอหัวเรือ  จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตตำบลหัวเรือ  จำนวน 150 คน ได้ผลคะแนนในแต่ละ
ประเด็น  ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   

1.  เพศ        ชาย   จำนวน   62  คน   

        หญิง   จำนวน  88  คน 

2.  อายุ  ต่ำกว่า 20ปี   จำนวน  5  คน  

        20 - 30  ปี   จำนวน34  คน       
        31 - 40  ปี  จำนวน  37  คน  

        41 - 50ปี     จำนวน  29  คน       
        51 - 60  ปี     จำนวน  31  คน       

        60 ปี ขึ้นไป  จำนวน  14  คน  

3.  การศึกษา ประถมศึกษา  จำนวน  52  คน     
        มัธยมศึกษา    จำนวน  73  คน         
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   จำนวน9คน      
 ปริญญาตร ี   จำนวน 16คน      
4.  อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน  6  คน         
       รับราชการ   จำนวน  6  คน      
       เกษตรกร   จำนวน  84  คน      
  รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  2  คน    
       ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน  3  คน    
       รับจ้าง   จำนวน  32 คน     
       อ่ืนๆ   จำนวน  13 คน     
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  3.2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
 

เร่ือง คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล 

 5 4.09 81.80 

2. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 

 5 3.90 78 

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ก่อนการดำเนินงานต่างๆ 

 5 3.82 76.40 

4. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2562 

 5 3.83 76.60 

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

5 4.17 83.40 

5.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
(เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
โครงการอบรมอาชีพ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ) 

5 4.05 81 

5.3 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
( เช่น  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

5 3.91 78.20 

5.4 ด้านการพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(เช่น โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม) 

 5 3.91 78.20 

6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 

 5 3.91 78.20 

7. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต.หัวเรือ 
ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาท่ีกำหนด 

 5 3.86 77.20 

8.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 5  3.96 79.20 

รวมคะแนนทั้งหมด 55 43.37 78.85 

เฉลี่ยคะแนนทั้งหมด 5 3.90 78 
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 เกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉล่ียจากอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ียสูงกว่า 4.50   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.49  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.49  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า 1.50   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท้ังหมด 150 คน ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีได้ คือ 3.9 คะแนน        
คิดเป็นร้อยละ  78  กล่าวคือ ความพึงพอใจโดยรวมของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก 
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แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

คำชี้แจง  :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน......องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพือ่จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ ✓  

1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน ✓  

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  

2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ✓  

2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  

2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 

 

 

 

 


