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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไ ม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลช าผักแพว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา              
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของต าบลช าผักแพว  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า

กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลช าผักแพวและแก้ไขได้ตรงกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดย
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว            
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   ดังนี้   
  ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ตามแนวทาง
การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย               
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการพิจารณา
การติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย   
  ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ช าผักแพว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
ติดตาม  

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

     (๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

    (๒)  หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะเวลา 12 เดือน คือเดือน ตุลาคม ๒๕62 – 
กันยายน 2563 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่
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(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่

ได้จากการติดตามและประเมินผล 
๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

     ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
 5.4) การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร 

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

เสนอ 

ประกาศรายงาน 

http://www.dla.go.th/
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช าผักแพวที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี อ าเภอแก่งคอย.และแผนชุมชนต าบล          
ช าผักแพว 
  1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
 1. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 2. การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 3. การส่งเสริมการศึกษา และจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้วยโอกาส 
 4. การส่งเสริม บ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การจัดให้มีบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
 6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
    3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและลดรายจ่าย 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง ประชาชนและผู้ด้อย 
โอกาสได้รับการศึกษา  
   4) วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนกลุ่มงานอาชีพ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา           
เสพติด เสริมสร้างความสมานฉันท์ การศึกษาได้รับการส่งเสริม พร้อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1.2 สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2.1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามตามแผนพัฒนา 

 
ด าเนินการจริง 

 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

96 47,340,200.00 31 9,677,618.60  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

62 14,686,800.00 13 11,815,012.49  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 34 635,000.00 30 200,000.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

16 1,800,000.00 5 295,895.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

7 505,000.00 3 225,015.00  

รวม 215 64,967,000.00 82 22,213,541.09  

 
1.2.2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามตามแผนพัฒนา 

 
ด าเนินการจริง 

 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

83 55,317,040.00 18 6,835,000.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

73 15,432,800.00 13 9,406,391.00  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 38 949,000.00 28 186,000.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

17 4,800,000.00 3 259,025.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

7 805,000.00 0 0.00  

รวม 218 77,333,840.00 60 16,686,416.00  

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 7 
 

 
1.2.3.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามตามแผนพัฒนา 

 
ด าเนินการจริง 

 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

71 46,944,040.00 6 1,817,000.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

42 15,869,000.00 1 86,842.30  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 244,000.00 2 14,000.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

10 1,295,000.00 0 -  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

2 400,000.00 0 -  

รวม 158 64,752,040.00 9 1,917,842.30  

 
1.2.4.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามตามแผนพัฒนา 

 
ด าเนินการจริง 

 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน 

จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

72 69,206,790.00 35 10,435,000.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

48 16,324,000.00 19 11,536,198.20  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 310,000.00 32 250,289.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

11 1,325,000.00 4 651,980.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

4 460,000.00 1 49,850.00  

รวม 168 87,625,790.00 91 22,923.317.20  
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  1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2562  
 
  1.3.1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ด าเนินการจริง) 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

0 0.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

11 1,622,985.51  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 0 0.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

6 934,105.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

1 74,985.00  

รวม 18 2,632,075.51  
 

1.3.2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ด าเนินการจริง) 

 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1 1,079,000.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

9 3,767,579.00  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 14,000.00  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

2 1,200,975.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

0 0.00  

รวม 14 6,061,554.00  
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1.3.2.รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 

 
1.3.3.รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

24 6,835,000.00  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

14 9,406,391,.00  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 30 186,000.00  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

3 259,025.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

0 0.00  

รวม 60 16,686,416.00  

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

35 10,962,700  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

19 11,536,198.20  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 250,289  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

4 651,980  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

1 49,850  

รวม 91 23,451,017.20  
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์ 
กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสระบุรี 

ยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ช าผักแพว 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ระบบบริการสาธารณะ 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการ 
ค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

72 35 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ สังคม
คุณภาพตามวิถีภมูิปัญญา
ไทย 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ระบบบริการสาธารณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และคณุภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและสวสัดิการ 

48 19 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ สังคม
คุณภาพตามวิถีภมูิปัญญา
ไทย 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ระบบบริการสาธารณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และคณุภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 

33 32 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์   

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ สังคม
คุณภาพตามวิถีภมูิปัญญา
ไทย 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภมูิปัญญา
ไทย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาค 
รัฐสู่การบริหารจัดการ 
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

11 4 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์ 
กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสระบุรี 

ยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ช าผักแพว 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ยทุธศาสตร์
ด้านความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขง่ขนัได้
อยา่งยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ สังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์สงเสรมิขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริหารจดัการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

4 1 

รวม 168 91 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  (ที่เบิกจ่าย) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - 17 - 

แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองช่าง - 17 - 

แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองการศึกษา - 1 - 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 7 - 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
กองการศึกษา - 2 - 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ - 3 - 
แผนงานการรักษาความ 

สงบภายใน 
ส านักงานปลัด  - 4 - 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ - 3 - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารรสุข ส านักงานปลัด - 32 - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่
การบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด - 4 
 

- 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด - 1 - 

รวม - - - 91  
 



แบบที่ 1 แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผลยุทธศาสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง

ค าชีแ้จง : แบบที่ 1 เปน็แบบประเมนิตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยจะท าการ

ประเมนิและรายงานทุกๆคร้ัง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว

มกีาร

ด าเนินงาน

สว่นที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ P

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ P

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ P

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ P

5. มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ P

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P

สว่นที่ 2 การจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปญัหาส าคัญของท้องถิน่มาจัดท าฐานข้อมลู P

8. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดท าแผน P

9. มีการวิเคราะหศั์กยภาพของท้องถิน่(SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่ P

10. มีการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกบัศักยภาพของท้องถิน่ P

11. มีการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด P

12. มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน P

13. มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิน่ P

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา P

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของจังหวัด P

16. มีการอนมุติัและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P

17.  มกีารจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ P

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ P

ขององค์การบริหารสว่นต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวัดสระบุรี

การตดิตามและประเมนิผลการจดัท าแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิัติ

ประเดน็การประเมนิ



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค าชีแ้จง : แบบที่ 2 เปน็แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภายใต้แผนพฒันาสามป ีโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผล

ตามปงีบประมาณ เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน ปถีัดไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่   องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรีุ  

2. รายงานผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิน่

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 - 2565 (ป ี2563)

งบ  งบ  งบ งบ

ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ ประมาณ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 58           42,950,800 72           69,206,790 50           39,749,600 7             2,210,000

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ สังคม การศึกษาและสวสัดิการ 42 15,869,000          48 16,324,000          46 16,174,000          48           16,079,200

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 244,000               33 310,000               33 310,000               3                110,000

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี 9 695,000               11 1,325,000            11 1,325,000            10                635,000

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 2 400,000               4 460,000               3 430,000               3                410,000

รวม 144 60,158,800          168 87,625,790          143 57,988,600          71           19,444,200

จ านวน
โครงการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี

การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิ

2565

ยทุธศาสตร์

2562 2563 2564

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ



4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดสระบรีุ (ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 

งบ  งบ  งบ งบ

ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ ประมาณ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 31      10,214,718.60 25      12,726,000.00 37      12,177,190.00  -  -

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ สังคม การศึกษาและสวสัดิการ 24 13,437,998.00     23      24,710,168.20 25      12,605,120.00  -  -

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 30 200,000.00          32           450,289.00 33           290,000.00  -  -

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี 11 1,230,000.00       5        1,460,000.00 6        1,560,000.00  -  -

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 4 300,000.00          0                          -   1             50,000.00  -  -

รวม 100 25,382,716.60     85      39,346,457.20 102      26,682,310.00  -  -

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ยทุธศาสตร์

ปีที่ 2561 ปีที่  2562 ปีที่ 2563 ปีที่ 2564



5. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) พ.ศ.2563

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 35 34.31 2 1.96 2 1.96  -  -  -  - 37 36.27

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ สังคม การศึกษาและสวสัดิการ 19 18.63  -  - 6 5.88  -  -  -  - 25 24.51

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 31.37  -  - 1 0.98  -  -  -  - 33 32.35

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี 4 3.92  -  - 2 1.96  -  -  -  - 6 5.88

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 1 0.98  -  -  -  -  -  -  -  - 1 0.98

รวม 91 89.22  -  - 11 10.78  -  -  -  - 102 100.00

จ านวนโครงการทั้งหมด
ยทุธศาสตร์

จ านวนโครงการที่ไมไ่ด้
ด าเนินการ

จ านวนโครงการที่ยกเลิกจ านวนโครงการที่เสร็จ
จ านวนโครงการที่มกีาร

เพิ่มเติม

จ านวนโครงการ

ที่อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ





6. การเบกิจ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2563

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) พ.ศ.2563

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน       4,812,000.00   -       5,623,000.00   -          527,700.00   -     10,962,700.00   - 

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ สังคม การศึกษาและสวสัดิการ 11,536,198.20   -   -   -   -   -     11,536,198.20   - 

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข          250,289.00   -   -   -   -   -          250,289.00   - 

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี 651,980.00   -   -   -   -   -          651,980.00   - 

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร            49,850.00   -   -   -   -   -            49,850.00   - 

รวม     17,300,317.20   -       5,623,000.00   -          527,700.00   -     23,451,017.20   - 

รวม
ยทุธศาสตร์

งบปกติ เงินสะสม รายจา่ยค้างจา่ย



แผน 1

เพมิ 1

2

3

4

5

6

280,000.00                          

2,040,100.00                       

30,000.00                            

70,000.00                            

14,210,328.69                                                                                       13,273,100.00

30,000.00                                                                          

243,365.00                                                                        

1,404,336.00                                                                     

8,170.00                                                                            

เบกิจ่าย ต้ังอนุมัติ

9,594,500.00                       

3,678,600.00                       

195,000.00                          

10,634,825.69                                                                   

3,575,503.00                                                                     

194,400.00                                                                        





ส่วนที ่3. ผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอดุหนุนเฉพาะกจิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยงัไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที่

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ เบิกจา่ยไป

ส่วนที ่4. ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัตงิาน

1. โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายในสวน (ช่วงที่ 2) หมูท่ี่ 4 ต าบลช าผักแพว ด าเนินการจริง แต่มีการต้ังงบประมาณผิด

แผนงานจากแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา เป็นแผนงานแคหะและชุมชน 

2. โครงการที่ไม่สามารถเชื่อมระบบ e - laas กบัระบบ  e - plan ได้  

 - โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงเรียนบ้านโคกกรุง หมูท่ี่ 2 ต าบลช าผักแพว 

งบประมาณเบิกจา่ย 315,000 บาท

 - โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า สายบ้านนางณิชาดา ศรีจนัทุม หมูท่ี่ 3 ต าบลช าผักแพว 

งบประมาณเบิกจา่ย 333,000 บาท

 - โครงการเปล่ียนฝารางระบาย น้ า สายบ้านนายประเสริฐ - คลองระบายน้ า หมูท่ี่ 8 ต าบลช าผักแพว

งบประมาณเบิกจา่ย 150,000 บาท

 - โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า สายโคกศาลา หมูท่ี่ 9 ต าบลช าผักแพว

งบประมาณเบิกจา่ย 485,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

โครงการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 19 
 

 
 
 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทศาสตร์ (ปี 2563) 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เป็นดังนี้   
 จากการประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 9 ท่าน   
ล า
ดับ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/180 135.00 15.00 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15/135 100.00 11.00 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65/585 451.00 50.11 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)/(90) 69.00 7.67 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)/(90) 71.00 7.89 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)/(90) 73.00 8.11 
 3.4 วิสัยทัศน ์ (5)/(45) 36.00 4.00 
 3.5 กลยุทธ์  (5)/(45) 35.00 3.89 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ (5)/(45) 33.00 3.67 
 3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ (5)/(45) 33.00 3.67 
 3.8 แผนงาน (5)/(45) 35.00 3.89 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)/(45) 33.00 3.67 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)/(45) 33.00 3.67 

รวมคะแนน 100/900 686.00 76.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 20 
 

 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวในแต่ละประเด็น   
จากการประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 9 ท่าน   

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นขอ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 . ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 
 
 
 

 
28.00 

 
2.55 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

19.20 1.75  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 18.00 1.64  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 17.00 1.55  

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

(2) 
 

21.00 1.91  

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

(2) 
 

19.30 1.75  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

19.00 1.73  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 20.00 1.82  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 26.00 2.36  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

15 
(2) 

 
17.20 

 
1.56 

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 12.00 1.09  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นขอ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 20.00 1.82  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 21.00 1.91  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2) 19.00 1.73  

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

(2) 21.00 1.91  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 
 

(2) 22.00 2.00  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 

(1) 12.00 1.09  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 
 

(1) 11.00 1.00  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 
 

65 
(10) 

 
89.00 

 
8.09 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารั แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 
 

(10) 91.00 8.27  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
 

91.10 8.28  

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 22 
 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นขอ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 ป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 
(5) 
 
 

 
41.00 

 
3.73 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) 
 
 

43.10 3.92  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5) 
 

44.00 4.00  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

43.00 3.91  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ดจากเป้ าประสงค์  ตั วชี้ วั ด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

44.00 4.00  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 
 

44.00 4.00  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 

(5) 
 

43.00 3.91  

รวม 100 881.90 80.17  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ (ปี 2564) 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
เป็นดังนี้ 

จากการประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 8 ท่าน   

ล า
ดับ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

ร้อยละ
ของ 

คะแนน 
เต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10/80 61.00 7.63 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10/80 61.00 7.63 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10/80 56.00 7.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10/80 61.00 7.63 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60/480 326.00 40.75 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)/(40) 29.00 3.63 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ (5) /(40) 28.00 3.50 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง      

     งบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) /(40) 28.00 3.50 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) /(40) 27.00 3.38 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(5) /(40) 26.00 3.25 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) /(40) 27.00 3.38 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  (5) /(40) 28.00 3.50 
 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให ้

      ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) /(40) 28.00 3.50 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ 
     โครงการ)   

(5) /(40) 26.00 3.25 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) /(40) 25.00 3.13 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ     

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) /(40) 27.00 3.38 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) /(45) 27.00 3.38 
รวม 100/800 565.00 70.63 
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รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวในแต่ละประเด็น 
จากการประเมินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 8 ท่าน   

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นขอ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
/ 

80 
 
 
 

61.00 7.63  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มกีารใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่
สามารถอธบิายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
/ 

80 
 

61.00 7.63  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุ
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
/ 

80 

56.00 7.00  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
 

10 
/ 

80 

61.00 7.63  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นขอ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ป ี
 
 
 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

60 
(5) 
/ 

(40) 
 
 

 
29.00 

 
3.63 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

28.00 3.50 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมือ่ไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

28.00 3.50 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

27.00 3.38 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่ อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

26.00 3.25 

 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่อยอดความได้ เปรียบเชิ ง เปรียบเทียบ เช่น  ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

27.00 3.38 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นขอ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

 
 

28.00 

 
 

3.50 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน           
ภายใต้หลกัประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นทอ้งถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 / 

(40) 
 
 

28.00 3.50 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
 

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

(5)  
/ 

(40) 
 
 

26.00 3.25 

 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกวา่หรือไม่ต่ ากวา่ร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

25.00 3.13 

 

5.11 มีการ
ก าหนดตัวชีว้ัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธภิาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
/ 

(40) 
 

27.00 3.38 

 

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 
/ 

(40) 
 

27.00 3.38 

 

รวม 100/
800 

565.00 70.63 
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หลักการและเหตุผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผน
ทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
การประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

   
วัตถุประสงค ์

  ๑.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
   ๒.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

  ๓.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น  
    จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว
จะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

 
 

ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจ 
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วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
   -  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕60 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตต าบลช าผักแพวทั้ง 10 หมู่ ๆ ละ ๑๐ ชุด รวมเป็น  10๐  ชุด 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากรทั้ง  10 หมู่ ๆ ละ ๑๐ ชุด  รวมเป็น  10๐  ชดุ 

ดังนี้ 
 

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที่ 1 บ้านดง  ๑๐ 
๒.  หมู่ที่ 2 บ้านโคกกรุง ๑๐ 
๓.  หมู่ที่ 3 บ้านช าผักแพว ๑๐ 
๔.  หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน ๑๐ 
๕.  หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ๑๐ 
๖.  หมู่ที่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่ ๑๐ 
7.  หมู่ที่ 7 บ้านรังแร้ง 10 
8.  หมู่ที่ 8 บ้านมะขามป้อมเก่า 10 
9.  หมู่ที่ 9 บ้านวังแพ 10 
10  หมู่ที่ 10 บ้านธารน้ าตก 10 

รวมประชากรเป้าหมาย 100   คน 
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๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  100  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  100  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมิน 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยการหา
ค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  8,0๐๐  คะแนน  
                                              (8 x 10 x 10๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 2,666     คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 2,667 – 5,333  คะแนนระดับ  พอใจ  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   5,334 – 8,0๐๐   คะแนนระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

 
 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 5,๐๐๐  
คะแนน              (5 x 10 x 10๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – 1,666       คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    1,667 – 3,333  คะแนนระดับ  พอใจ  
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    3,334 – 5,000  คะแนนระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร ์
(8,0๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
(5,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
(1,๐0๐  คะแนน)   

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,0๐๐  
คะแนน                  (๑๐ x 10๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – 333   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   334 – 666    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   667 – 1,000  คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 



5. ผลการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

69.60   -  -

69.70   -  -

67.50   -  -

66.80   -  -

 - 64.60   -

 - 65.30   -

 - 66.20   -

67.50   -  -

67.15   -  -

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
653.00              

662.00              

675.00              

5,372.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ระดับความพึงพอใจ  %
ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม
รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1000 คะแนน)

696.00              

697.00              

675.00              

668.00              

646.00              



ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

69.20   -  -

70.00   -  -

66.80   -  -

 - 65.70   -

 - 62.70   -

 - 64.60   -

 - 66.00   -

68.00   -  -

 - 66.63   -

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

692.00              

700.00              

668.00              

657.00              

627.00              

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

646.00              

660.00              

680.00              

5,330.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น



ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

70.50   -  -

70.90   -  -

 - 66.60   -

67.70   -

67.70   -  -

75.90   -  -

67.60   -  -

69.00   -  -

69.49   -  -

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

759.00              

676.00              

690.00              

5,559.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

705.00              

709.00              

666.00              

677.00              

677.00              



ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

67.20   -  -

67.80   -  -

 - 63.70   -

 - 64.20   -

 - 63.80   -

67.00   -  -

 - 66.00   -

 - 65.20   -

 - 65.61   -

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

670.00              

660.00              

652.00              

5,249.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

672.00              

678.00              

637.00              

642.00              

638.00              



ยทุธศาสตร์ที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

70.00   -  -

71.00   -  -

69.90   -  -

68.30   -  -

67.30   -  -

68.00   -  -

69.20   -  -

69.00   -  -

69.09   -  -

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

680.00              

692.00              

690.00              

5,527.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

700.00              

710.00              

699.00              

683.00              

673.00              



ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน

1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน (โครงการ / กจิกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว

ในภาพรวมตามยทุธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้

เพศ ชาย จ านวน 47 คน

หญิง จ านวน 53 คน

อายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน

20 - 30 ปี จ านวน 12 คน

31 - 40 ปี จ านวน 25 คน

41 - 50 ปี จ านวน 28 คน

51 - 60 ปี จ านวน 22 คน

มากกว่า 60 ปี จ านวน 8 คน

การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 45 คน

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 40 คน

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 3 คน

ปริญญาตรี จ านวน 11 คน

สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน

อื่นๆ จ านวน 0 คน

อาชีพหลัก รับราชการ 5 คน

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 4 คน

ค้าขาย ธุรกจิส่วนตัว 32 คน

รับจา้ง 35 คน

นักเรียนนักศึกษา 4 คน

เกษตรกร 16 คน

อื่นๆ 4 คน



2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 25 67 8

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม 22 59 19

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 22 64 14

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ 24 58 18

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 21 54 25

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20 63 17
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 21 63 16

8) มีการแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21 58 21

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 19 64 17

ภาพรวม 195.00 550.00 155.00

หมายเหต ุคิดเป็นร้อยละของผู้ที่เกี่ยวขอ้งจากการตอบแบบสอบถามทึ่ได้ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



3. สรุปตามยทุธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ระดับความ

พึงพอใจ
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน พอใจมาก
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ พอใจ
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข พอใจมาก
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี พอใจ
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร พอใจมาก

รวม  (เต็ม 8,000 / 40,000 คะแนน) พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 67.15     -  -
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ  - 66.63     -
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 69.49     -  -
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี 65.61    65.61     -
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 69.11     -  -

รวม 67.60     -  -

5,559.00              

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม  8,000 คะแนน)

5,372.00              

5,330.00              

5,249.00              

5,529.00              

27,039.00            

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ  %



4. สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ระดับความ

พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม พอใจ
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ พอใจ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม พอใจ
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด พอใจมาก
7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม พอใจมาก

รวม  (เต็ม 5,000 / 40,000 คะแนน) พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม  - 55.20     -
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม 69.88     -  -
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 66.90     -  -
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  - 66.54     -
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม  - 65.22     -
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 68.16     -  -
7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 67.00     -  -
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม 67.74     -  -

รวม 65.83     -  -

3,345.00               

ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม  5,000 คะแนน)

2,760.00               

3,494.00               

26,332.00             

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

3,327.00               

3,387.00               

3,261.00               

3,408.00               

3,350.00               



5. ผลการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที่  1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

69.60   -  -

69.70   -  -

67.50   -  -

66.80   -  -

 - 64.60   -

 - 65.30   -

 - 66.20   -

67.50   -  -

67.15   -  -

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
653.00              

662.00              

675.00              

5,372.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ระดับความพึงพอใจ  %
ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม
รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1000 คะแนน)

696.00              

697.00              

675.00              

668.00              

646.00              



ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

69.20   -  -

70.00   -  -

66.80   -  -

 - 65.70   -

 - 62.70   -

 - 64.60   -

 - 66.00   -

68.00   -  -

 - 66.63   -

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

692.00              

700.00              

668.00              

657.00              

627.00              

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

646.00              

660.00              

680.00              

5,330.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น



ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

70.50   -  -

70.90   -  -

 - 66.60   -

67.70   -

67.70   -  -

75.90   -  -

67.60   -  -

69.00   -  -

69.49   -  -

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

759.00              

676.00              

690.00              

5,559.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

705.00              

709.00              

666.00              

677.00              

677.00              



ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจดัการที่ดี

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจ

พอใจ

พอใจ

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

67.20   -  -

67.80   -  -

 - 63.70   -

 - 64.20   -

 - 63.80   -

67.00   -  -

 - 66.00   -

 - 65.20   -

 - 65.61   -

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

670.00              

660.00              

652.00              

5,249.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

672.00              

678.00              

637.00              

642.00              

638.00              



ยทุธศาสตร์ที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง

ระดับความ

พอใจ

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

70.00   -  -

71.00   -  -

69.90   -  -

68.30   -  -

67.30   -  -

68.00   -  -

69.20   -  -

69.00   -  -

69.09   -  -

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

680.00              

692.00              

690.00              

5,527.00           รวม  (เต็ม 1,000 / 8,000 คะแนน)

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ  %

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7) ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

รวม

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อให้ประชาชนทราบ

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กจิกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม

คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 1,000 คะแนน)

700.00              

710.00              

699.00              

683.00              

673.00              


