
 
 

 
 
 
 
4.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบ
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน       (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้คะแนนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
เพื่อน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุม่
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทย
แลนด์ 4.0  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1.  ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 
3.  ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
กำรติดตำมและประเมินผล 
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แนวทำงเบ้ืองต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

1. ข้อมูลสภำพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบรกิาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมอืงและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
หรือการใช้ข้อมลู จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรบั
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 

(5) 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพฒันา
ท้องถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อปุสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศำสตร ์

3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี   
สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 

(10) 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและ 
Thailand 4.0 
 

(10)  

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5)  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ว่าโครงการว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไรโดยสามารถเลือกตัวแบบที่มีความเหมาะสม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้  ซึ่งเปน็
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    ที่ 
มท 0810.3/  ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561– 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ 10 
2.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 
3.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 
4.  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 
5.  โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกบัโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ        

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทำงเบ้ืองต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

1. กำรสรุป
สถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ ง ถ่ิ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

 2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

  

3. กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2)  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ  
จนน าไปสู่ การจัดท าโครงการพัฒนาท้อง ถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration)  กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ควำมชัดเจน
ของชื่อโครงกำร 
 

ควบประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนานา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้  
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิ ธีการด า เนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูก่าร
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้ เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2539 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ 
 

(๕)  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

 เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

(5) 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกบั 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เ ศ ร ษฐกิ จ ไปสู่  Value-Based Economy ห รื อ เ ศ ร ษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 
 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  (3)  ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(1)  กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 (1.1)  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปรมิาณ  มีดังนี้ 
 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน        

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
1.ยุทธศาสตร์ด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 265 311,403,300 313 321,919,000 305 334,669,550 292 356,931,300 
2) ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิต 43 35,435,000 45 35,875,000 43 36,015,000 39 31,145,000 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและ
เกษตรกรรม 13 1,120,000 13 1,120,000 13 1,050,000 13 1,050,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 7 750,000 7 750,000 7 750,000 7 750,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ที่ดีและความสงบ
เรียบร้อย 
 47 10,319,000 46 10,502,000 46 10,685,000 46 10,911,000 
6) ยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานทดแทนที่
ยั่งยืน 4 200,000 5 300,000 4 230,000 4 230,000 

รวม 379 359,227,300 429 370,466,000 418 383,399,550 401 401,017,300 
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2. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ท้ังหมด 

โครงกำรท่ี
ด ำเนินกำรจริง 

ร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 265 64 59.81 
ด้านคุณภาพชีวิต 43 14 13.08 
ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 13 1 0.93 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 1.87 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย 47 26 24.30 
ด้านพลังงานทดแทนที่ยัง่ยืน 4 - - 

รวม 379 107 100 
 

 
    (1.2) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality) 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได 
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

       ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

       ต าบลตาอ็องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
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3. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็องในภำพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มำก 
(รำย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(รำย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(รำย) 

 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 65 40.62 92 57.5 3 1.87 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 57 35.62 100 62.5 3 1.87 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 58 36.25 98 61.25 4 2.5 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 52 32.5 106 66.25 2 1.25 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 60 37.5 94 40 6 3.75 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 38 23.75 113 70.62 9 5.62 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 39 24.37 118 73.75 3 1.87 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 29 18.12 123 76.87 8 5 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36 22.5 122 76.25 2 1.25 

ภำพรวม  30.13  64.99  2.77 
           
  
       จำกตำรำง  พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ตาอ็องในภาพรวม   ร้อยละ 64.99   พึงพอใจ  รองลงมา ร้อยละ 30.13  พึงพอใจมาก  และร้อยละ  2.77  ไม่พอใจ   

โดยประเด็นทีผู่้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม   ร้อยละ 40.62  รองลงมาคือ  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ  
ร้อยละ 37.5  และ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  36.25  ตามล าดับ 

ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 5.62 
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3.1 ควำมพึงพอใจต่อยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
2)  การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.77 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.78 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ่สาธารณะ 7.86 
5)  ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.7 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.67 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.68 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.71 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.93 

ภำพรวม 7.77 
 
จำกตำรำง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ในภาพรวม  เฉลี่ย  7.77  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือ
ว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได้ 7.93  คะแนน รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กจิกรรม 
ได ้ 7.77  คะแนน 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด ได้  7.67  คะแนน 
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 3.2  ควำมพึงพอใจต่อยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
2)  การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.85 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ่สาธารณะ 7.74 
5)  ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.48 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.69 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.65 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 

ภำพรวม 7.72 
 
จำกตำรำง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล        

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตในภาพรวม  เฉลี่ย 7.72  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือ
ว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมคีวามพึงพอใจมากที่สดุคือ ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในโครงการ/กิจกรรม  ได้  7.9  คะแนน  รองลงมาคือ  ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม   ได้  7.88  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
ได้  7.48  คะแนน 
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 3.3  ควำมพึงพอใจต่อยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  ด้ำนเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 



 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
2)  การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.97 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ่สาธารณะ 7.81 
5)  ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.65 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.77 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.85 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 

ภำพรวม 7.80 
 
จำกตำรำง  พบว่า   ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       

ตาอ็อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ำนเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในภาพรวม  เฉลี่ย 7.80  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   
ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้  7.97  คะแนน  รองลงมา คือ ประเด็น  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  ได ้ 7.88  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
ได ้ 7.65  คะแนน 
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 3.4 ควำมพึงพอใจต่อยุทธศำสตร์ท่ี  ๔  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.72 
2)  การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.68 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ่สาธารณะ 7.62 
5)  ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.69 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.63 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.78 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.77 

ภำพรวม 7.67 
 

จำกตำรำง  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  เฉลี่ย 7.67  คะแนน  ซึ่งจากค่า
คะแนน   ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ได้ 7.78  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ได ้ 7.77  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   
ได้ 7.50  คะแนน  
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 3.5  ควำมพึงพอใจต่อยุทธศำสตร์ท่ี  ๕  ด้ำนบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๐  คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.85 
2)  การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.76 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.78 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอ่สาธารณะ 7.70 
5)  ความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.62 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.71 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.72 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 

ภำพรวม 7.71 
 

จำกตำรำง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาอ็อง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดำ้นบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีในภาพรวม  เฉลี่ย  7.71  คะแนน  ซึ่งจากค่าคะแนน   ถือ
ว่าประสบความส าเรจ็ในระดบัมาก 

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมคีวามพึงพอใจมากที่สดุคือ ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในโครงการ/กิจกรรม  ได้ 7.85  คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม   ได ้ 7.78  คะแนน 

ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ได้ 7.62  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-282- 



 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในหมู่บ้ำน /ชุมชน   ในภำพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มำก 
(รำย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(รำย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(รำย) 

 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 66 41.25 90 56.25 4 2.5 
2) โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของชุมชน 

59 36.87 93 58.12 8 5 

3) โครงการ / กิจกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ชุมชน 

57 35.62 96 60 7 4.37 

4) โครงการ / กิจกรรม ชุมชนได้รับความสะดวกและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

55 34.37 95 59.93 10 6.25 

ภำพรวม  37.02  58.57  4.53 
 

จำกตำรำง พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน/
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในภาพรวม   ร้อยละ  58.57  พึงพอใจ  รองลงมา ร้อยละ 37.02   
พึงพอใจมาก  และร้อยละ 4.53  ไม่พอใจ    

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  โครงการ / กิจกรรม  สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชน  ร้อยละ 60  รองลงมา  ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ  ร้อยละ 41.25 
 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  โครงการ / กิจกรรม ชุมชนได้รับความสะดวกและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน   ร้อยละ  6.25 
 
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

4.4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
1. การด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้  เนื่องจากกระบวนการในการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผน

มีขั้นตอนการท างานที่เพิ่มข้ึน  ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้เนื่องจากมีหลายโครงการตอ้งเริ่มกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแผนก่อน ซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก 

2. การได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
จึงท าให้ต้องมีการเพิ่มเติมแผน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

3.  มีการเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน   
4.  จ านวนโครงการที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวนมากเกินกว่างบประมาณทีจ่ะด าเนินการได้       

ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า  

6. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าช้าในการปฏิบัติ 



 
 

7.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรือ่ง
อาจท าไม่ได้     

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ประจ าปีงบประมาณ  2561 ใน

ภาพรวมการปฏิบัติตามแผนถือว่าอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
2. ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ควรมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจ าเป็น 
 5. ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
 6. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ควรก าชับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผน 

7. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

8. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  กรณีไมส่าสมารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ  ให้ส่วนราชการ 
/ ผู้รับผิดชอบโครงการ ช้ีแจงเหตุผลใหผู้บ้รหิารทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

9. โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ควรบรูณาการเป็นโครงการเดียวกัน 
10. ควรก าชับให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม 
*************************** 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


