
 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

6. โครงการที่ได้รับรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2562 

โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ  

แล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

DLTV 

 - - 27,500 24,300 

รวม 1 - - 27,500 24,300 

 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมจี านวนมากท าให้โครงการที่น ามาปฏิบัติจริงได้น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด

ปีงบประมาณ 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ.............. 

2.  วัน /เดือน / ปีที่รายงาน……...  ตุลาคม  2562….. 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2562 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 

ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 45 1 

2.  การพัฒนาดา้นการเสริมสรา้งความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและ

เศรษฐกิจชุมชน 

5 

 
1 

3.  การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 34 18 

4.  การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 6 4 

5.  การพัฒนาดา้นการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 3 

รวม 96 27 
 

ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.33% 51.85% 6.67% 

2)   มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 10% 80% 10% 



 
 
3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.33% 81.67% 10% 

4)   มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.33% 76.67% 15% 

5)   มีความโปร่งใสในการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม 6.67% 81.67% 11.66% 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.67% 81.67% 11.66% 

7)   ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5% 85% 10% 

9)   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 6.67% 78.33% 15% 

ภาพรวม 7.59 81.30 11.11 

5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ชุมชน  และเศรษฐกิจชุมชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (คะแนนเต็ม 600) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 419 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 423 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 423 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 600) 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 444 

2)   มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 425 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 415 

4)   มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 417 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 416 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 422 

7)   ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  422 

8)   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 432 

ภาพรวม 70.68% 



 
 
4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 430 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 421 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 422 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  422 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 435 

ภาพรวม 70.72% 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 600) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 435 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 417 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 423 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 432 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 412 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 425 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  432 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 428 

ภาพรวม 70.91% 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 



 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (คะแนนเต็ม 600) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 434 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 422 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 432 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 425 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 421 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 426 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  422 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 437 

ภาพรวม 71.22% 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (คะแนนเต็ม 600) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 427 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 417 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 423 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 421 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 417 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 419 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  421 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 424 

ภาพรวม 70.18% 

 

 



 
 

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3)  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(ท าการสุ่มประเมินจากประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จ านวน  6  หมู่บ้าน  หมู่ละ  10  ชุด  รวม 60  ชุด) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย  จ านวน 31 คน   (2)  หญิง จ านวน  29  

คน 

2. อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1  คน  (2)  20 – 30 ปี จ านวน 8  

คน  

(3)  31 – 40 ปี  จ านวน 21  คน   (4)  41 – 50 ปี จ านวน  11  

คน 

(5)  51 – 60 ปี จ านวน 11  คน   (6)  มากกว่า 60 ปี  จ านวน  

8  คน 
 

3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา จ านวน  23  คน  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

จ านวน  27  คน 

   (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน  2  คน (4)  ปริญญาตรี จ านวน  8  คน  

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  0 คน  (6)  อ่ืนๆ จ านวน  0  คน 
 

4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ จ านวน 4  คน   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน

 1  คน 

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 12  คน  (4)  รับจ้าง       จ านวน       31  

คน  

(5)  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 1  คน  (6)  เกษตรกร จ านวน  11  คน 

    (7)  อ่ืนๆ  จ านวน  0  คน 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.หากให้ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อย

เพียงใด 
 



 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.33% 51.85% 6.67% 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 10% 80% 10% 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.33% 81.67% 10% 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.33% 76.67% 15% 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.67% 81.67% 11.66% 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.67% 81.67% 11.66% 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  5% 85% 10% 

8)   การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.67% 78.33% 15% 

9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33% 81.67% 10% 

ภาพรวม 7.59 81.30 11.11 

2.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

       ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 74 

2)   มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 70.83 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 69.16 

4)   มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 69.5 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 69.33 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.33 

7)   ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.33 

8)   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 72 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ชุมชน  และเศรษฐกิจชุมชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 



 
 

 (10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 69.83 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 70.5 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70.5 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 71.66 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.16 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.33 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.33 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 72.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

(10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 72.5 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 69.5 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70.5 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 70 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 68.66 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.83 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  72 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 71.33 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 72.33 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 70.33 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 71.66 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 70.83 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.16 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 71 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.33 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 72.83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 71.16 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 69.5 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70.5 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 70.16 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 69.5 



 
 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 69.83 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.16 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.66 
 

 

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  แยกตามยุทธศาสตร์  (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(4,800 คะแนน) 

1)   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3,393 

2)   การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ชุมชน  และเศรษฐกิจชุมชน 3,395 

3)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3,404 

4)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,419 

5)  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3,369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  4 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมิน

คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 

4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 



 
 

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพ้ืนฐาน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

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

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ

ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น    เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 

ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร    และช่วงอายุและจ านวน

ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา

เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง      การไฟฟ้า 

การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การ

บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 

และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 

และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 

จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม

ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 

ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(3) 3 

 



 
 
ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

3 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ

บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 

 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ

ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  ทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล

ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3) 2 



 
 
ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 
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3.2 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

 

(10) 
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3.3 ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 

และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ

เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น

ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ

ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 



 
 
ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของ

แต่ละประเด็นกล

ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่

จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่

ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 3 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน

ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง

ดังกล่าว 

(5) 3 

3.9 ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ด และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 3 

 รวมคะแนน 100 83 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 

2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

     5.2  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) 

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  (5) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

     5.11  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 



 
 
4.2.1 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

1. การสรุป

สถานการณ์

การ

พิจารณา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน

สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
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2.การ

ประเมินผล

การน า

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน

ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้

เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 
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3. การ

ประเมินผล

การน า

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ 

โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ

เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี

สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลวุัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน2) 

วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงานจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา

ความยากจนภายใต้หลักประชารัฐ 

10 8 

5. โครงการ

พัฒนา   

5.1 ความ

ชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 

มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

4 



 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.2 ก าหนด

วัตถุประสงค์

สอดคล้อง

กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ

โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป

ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ชัดเจน

น าไปสู่การ

ต้ัง

งบประมาณ

ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 

กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย

ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 

โครงการ

สอดคล้อง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 

5.5 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

สอดคล้อง

กับ

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสังคม

แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ

ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ

เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4 



 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.6 

โครงการ

สอดคล้อง

กับ 

Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า         โภค

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่

การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 

โครงการ

สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง

ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

5.8 

โครงการ

แก้ไขปัญหา

ความ

ยากจนหรือ

การ

เสริมสร้าง

ให้

ประเทศชาติ

มั่งคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 

ภายใต้ 

หลักประชา

รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น

โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้

ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4 

5.9 

งบประมาณ 

สอดคล้อง

กับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ

ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   (4) 

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4 



 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.10 มีการ

ประมาณ

การราคา

ถูกต้องตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ

ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

 

(5) 4 

5.11 การ

ก าหนด

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

สอดคล้อง

กับ

วัตถุประสงค์

และผลคาด

ว่าที่จะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้

บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 

การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ

ได้รับ) 

 

(5) 4 

5.12 ผลที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

สอดคล้อง

กับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์

ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

และสามารถปฏิบัติได้    (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

 รวมคะแนน 100 81 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

(ท าการสุ่มประเมินจากประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จ านวน  6  หมู่บ้าน  หมู่ละ  10  ชุด  รวม 60  ชุด) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย  จ านวน 31 คน   (2)  หญิง จ านวน  29  คน 

2. อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1  คน  (2)  20 – 30 ปี จ านวน 8  คน

  

(3)  31 – 40 ปี  จ านวน 21  คน   (4)  41 – 50 ปี จ านวน  11  คน 

(5)  51 – 60 ปี จ านวน 11  คน   (6)  มากกว่า 60 ปี  จ านวน  8  

คน 
 

3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา จ านวน  23  คน  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน  

27  คน 

   (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน  2  คน (4)  ปริญญาตรี จ านวน  8  คน  

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  0 คน  (6)  อ่ืนๆ จ านวน  0  คน 
 

4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ จ านวน 4  คน   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1  

คน 

 (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 12  คน  (4)  รับจ้าง       จ านวน       31  คน 

 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.33% 51.85% 6.67% 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 10% 80% 10% 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.33% 81.67% 10% 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.33% 76.67% 15% 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.67% 81.67% 11.66% 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.67% 81.67% 11.66% 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  5% 85% 10% 

8)   การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6.67% 78.33% 15% 

9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33% 81.67% 10% 

ภาพรวม 7.59 81.30 11.11 



 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.หากให้ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อย

เพียงใด 
 

2.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

       ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 74 

2)   มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 70.83 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 69.16 

4)   มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 69.5 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 69.33 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.33 

7)   ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.33 

8)   ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม 72 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ชุมชน  และเศรษฐกิจชุมชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 69.83 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 70.5 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70.5 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 71.66 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.16 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.33 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.33 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 72.5 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

(10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 72.5 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 69.5 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70.5 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 70 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 68.66 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.83 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  72 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 71.33 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 72.33 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 70.33 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 71.66 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 70.83 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.16 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 71 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.33 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 72.83 
 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

 (10 คะแนน) 

1)   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 71.16 

2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 69.5 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70.5 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 70.16 

5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 69.5 

6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 69.83 

7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  70.16 

8)   ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.66 
 

 

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  แยกตามยุทธศาสตร์  (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(4,800 คะแนน) 

1)   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3,393 

2)   การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ชุมชน  และเศรษฐกิจชุมชน 3,395 

3)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3,404 

4)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,419 

5)  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3,369 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


