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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
เร่ือง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

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

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามแล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองเส จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองเส 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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ค าน า 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้
กําหนดให้มีการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อย่างน้อยปีละ 1 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้มีการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลประจําปีงบประมาณ 2562 (การดําเนินงานต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2564) และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส (e-plan) และ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมท้ังนําเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนวท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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 - ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ผลสรุปท้ัง 3 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถ่ิน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อจะได้นําข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาฯ ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ 4 : ด้านการพัฒนาวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ 
    ท่องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
    ส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ 6 : ด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
  ๑. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ/กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ 



 

  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลัง
ของท้องถิ่นเป็นสําคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
เส     ให้มากขึ้น ท้ังก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการของตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้
มากขึ้น 
  ๖. ควรมีการสํารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส และมีฐานข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนําไปสู่แนว
ทางการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ท่ัวถึงด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
  ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวทั่วถึง 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองเส จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเส หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ทํา
ให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียได้ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดําเนินการไป
แล้วว่าส่ิงใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล



 

 

แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สภาพ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ 
  3. เพื ่อ เป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปร ุง  แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเน ินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
  4. เพื่อทราบถึงสถานะภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองเส 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ท่ีจะต้องผลักดันให้การ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้
มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบลคลองเสหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวน 3 คน 
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
   3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จํานวน 2 คน 
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล  
คลองเส ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 



 

 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดําเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล  
คลองเส ได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นําผลท่ีได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้กําหนดไว้ ซึ่งส่ิงสําคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ําตามท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การนําเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอํานาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



 

 

ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

    ขั นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป 
อํานาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน
แบบต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนําเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป 

ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน 
รายงาน
ผล 

เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองเส ทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



 

 

   1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตําบลคลองเส
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองเส อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา
ทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกําหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน        
ตําบลคลองเส 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพ ทําให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และ
อาจรวมถึงอําเภอถ้ําพรรณรา และจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิง
การพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
เส กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2) เครื่องมือ 
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 



 

 

   2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
  3.2 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทําให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
  7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากร แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส   
เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 

 



 

 

 
 

ส่วนที ่2 
 

 

การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล  
คลองเส ท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอถ้ําพรรณรา และแผน
ชุมชนตําบลคลองเส 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส มีรายละเอียด ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งในตําบลเช่ือมโยงและ 
     สะดวก 
   - การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   - การพัฒนาด้านผังเมืองรวมท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - การพัฒนาด้านการศึกษา 
   - การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - การรักษาความสงบภายใน 
  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  - การส่งเสริมการลงทุน 
  ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   - การบริหารขยะและส่ิงปฏิกูล 
   - ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
  พันธกิจท่ี ๑ ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  พันธกิจท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจท่ี 3 การรักษาความสงบภายใน 
  พันธกิจท่ี ๔ การดําเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
  พันธกิจท่ี ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  พันธกิจท่ี 6 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 3) วิสัยทัศน ์
  “คลองเสแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” 



 

 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
แนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อ มูลพื น ฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/  
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯและอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทําร่ วมตัดสินใจ ร่ วม
ตร วจสอบ  ร่ ว ม รั บ ปร ะ โ ย ชน์  ร่ ว มแ ก้ ปัญ ห า
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและThailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และเ ช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ สังคมแห่ งชา ติ  และ
Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 

สอดค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธศ าสต ร์ พั ฒน าก ลุ่ม จั ง หวั ด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย /
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

วิ สัยทัศน์  ซึ่ งมี ลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทํา
ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะ
นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสง ค์ของแต่ละประเ ด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 
 

 

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน 
ภาพรวม 
 
 
 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ใน เขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 
 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ 
           ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 



 

 

แนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์             
SWOTAnalysis/Demand(DemandAnalysis)/Gl
obal Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการใน
พื้น ท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไม่ และ เป็น ไ ปตามอํ านาจหน้ า ท่ีหรื อ ไ ม่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณ
มาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

1) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกิดจากด้านต่างๆมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนําไปสู่การจัดทําโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกิดจากด้านต่างๆท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลัก
ประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
 

เป็น โ ครงก าร ท่ีมี วั ตถุ ประสง ค์สนอง ต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนดไว้
ช่ือโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจ้านวน
เท่าไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดําเนินงานและระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าท่ีไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งค่ัง
ยั่งยืน 

(5)  



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 
4.0 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท้าน้อยได้
มากเช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ปรี ย บ เ ที ยบ เ ช่ น ด้ าน เ ก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

(5) 
 

 

5.7 โครงการ
สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นเพื่อ
ขับเค ล่ือนการพัฒนาท้องถิ่ น เสมือนหนึ่ ง การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

(5)  



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพี ยง ท่ีประชาชน ดําเนินการเองหรื อร่ วม
ดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่ง ค่ัง 
ยั่งยืนเป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่ อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกําหนด
ความพึงพอใจการกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้  การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) 
ระบุ ส่ิง ท่ี ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 



 

 

 
ส่วนที ่3 

 

 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2562      
เป็นดังนี้ 
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.40 87.00 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.20 81.00 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 47.80 79.66 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส (10) (8.70) 87.00 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

(10) (8.20) 82.00 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (7.80) 78.00 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.00) 80.00 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (3.70) 74.00 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (3.80) 76.00 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (3.90) 78.00 
    3.8 แผนงาน (5) (4.00) 80.0 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (3.70) 74.00 

รวมคะแนน 100 81.40 81.40 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/  
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

17.40 
(2.30) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) (1.80) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (1.70) 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (1.60) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง  การปศุสัตว์  การบริ การ การ ท่อง เ ท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2) (1.80) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ 

(2) (2.00) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (1.80) 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2.00) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทําร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บประ โยชน์  ร่ ว มแก้ ปัญหาปรึ กษาหารื อ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) (2.40) 

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บรหิาร
ท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
4.0 

20 
(5) 

16.20 
(3.00) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2.00) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  ปัญหายา    
เสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) (2.60) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (2.80) 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมพื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นการประดิษฐ์
ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3.00) 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการดําเนินงานได้แก่  S-Strength(จุดแข็ง )W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(3) (2.80) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

47.80 
(8.70) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand 4.0 

(10) (8.20) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) (7.80) 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4.00) 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทําตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะ
นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (3.70) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดท่ีชัดเจน 

(5) (3.80) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) (3.90) 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 แผนงาน 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) (4.00) 

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน 
ภาพรวม 
 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (3.70) 

รวมคะแนน 100 81.40 

 
ผลสรุปทั ง 3 ประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1. ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 17.40 คิดเป็นร้อยละ 87.00 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 16.20 คิดเป็นร้อยละ 81.00 
3. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนรวม 47.80 คิดเป็นร้อยละ 79.66 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสในภาพรวมทั้ง 3 ประเด็นหลัก คะแนนเต็ม 
100 คะแนน คะแนนท่ีได้ 81.40 คิดเป็นร้อยละ 81.40 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นดังนี ้

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.90 89.00 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 8.30 83.00 

3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 8.80 88.00 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.60 86.00 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 46.70 77.83 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (3.80) 76.00 



 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (3.70) 74.00 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (3.90) 78.00 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.00) 80.00 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (3.70) 74.00 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (3.80) 76.00 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.00) 80.00 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 
 

(4.00) 
 

80.00 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  

(5) (4.10) 82.00 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(5) (3.80) 76.00 

    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.00) 80.00 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (3.90) 78.00 

รวมคะแนน 100 81.30 81.30 
 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เป ล่ี ยนแปลง ท่ีมี ผล ต่อก ารพัฒนา  อย่ า ง น้ อย ต้อ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,ด้าน
สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10 8.90 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการกิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ี
ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10 8.30 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี
หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบั ติ
ราชการตามท่ีไ ด้รับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.80 

4 .แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกิดจากด้านต่างๆมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆจนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกิดจากด้านต่างๆท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ 

10 8.60 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

46.70 
(3.80) 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

(3.70) 

5.3 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เ ป้ าห มาย ต้ อ ง ชั ด เ จน สามา รถร ะบุ จํ า น วน เ ท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นท่ี
ดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทําท่ีไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (3.90) 

5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (5) (4.00) 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อให้เกิดความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5.5 เป้าหมาย   
(ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลําทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

(5) (3.70) 
 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรมท้าน้อยได้มากเช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย 

(5) (3.80) 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นเพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นท่ี
เป็นปัจจุบัน 

(5) (4.00) 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ

(5) (4.00) 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (4.10) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) (3.80) 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
ร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ี
ส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (4.00) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) (3.90) 

รวมคะแนน 100 81.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลสรุปท้ัง 5 ประเด็นการติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน         
ได้คะแนนรวม 8.90 คิดเป็นร้อยละ 89.00 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน             
ได้คะแนนรวม 8.30 คิดเป็นร้อยละ 83.00 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน
รวม 8.80 คิดเป็นร้อยละ 88.00  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้
คะแนนรวม 8.60 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
5. โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส 
จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนรวม 46.70 คิดเป็นร้อยละ 77.83 ผลการให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสในภาพรวมท้ัง 5 ประเด็นหลัก คะแนนเต็ม 100 
คะแนน คะแนนท่ีได้ 81.30 คิดเป็นร้อยละ 81.30 
 



 

 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 2562 
โครงการที่ด าเนินการได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองมวง ม.1 

472,000 472,000 471,000 กองช่าง - 

2 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (solar cell) 
ไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 9 ต้น 

482,000 482,000 481,000 กองช่าง - 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังวัดโคกเมรุ ม.2 

472,000 472,000 472,000 กองช่าง - 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายต้นมะขาม – อนามัย บ้านปลายเส 

472,000 472,000 471,000 กองช่าง - 

5 โครงการบุกเบิกถนน 
สายห้วยเสียด – สวนนายปรีชา สุขจันทร์ ม.5 

283,000 283,000 282,000 กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางถาวร ม.7 – เขตบ้านห้วยปริก ม.4 

472,000 472,000 471,000 กองช่าง - 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยหิน ม.5 

237,000 237,000 236,000 กองช่าง - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยเสียด สายห้วยเสียด – บ้านนายชาตรี ม.5 

237,000 237,000 236,000 กองช่าง - 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยหิน ม.5,6 

472,000 472,000 471,000 กองช่าง - 

10 โครงการติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (solar cell) 
ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นท่ี ม.3 

482,000 482,000 481,000 กองช่าง - 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
นบกลาง ม.2 

472,000 472,000 471,000 กองช่าง - 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุน 
- พนักงานจ้างภารกิจ/พนกังานจ้างท่ัวไป (อบต.) 
- พนักงานจ้างภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์) 

 
46,000 

 
46,000 

 
46,726 

 
สํานักปลัด 

 
- 

2 เงินสมทบกองทุนเงิน 1,984 1,984 1,984 สํานักปลัด - 
3 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,716,000 4,716,000 4,650,100 สํานักปลัด - 

4 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,440,000 1,440,000 1,290,400 สํานักปลัด - 
5 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 1,500 สํานักปลัด - 
6 สํารองจ่าย 338,473 338,473 319,399 สํานักปลัด - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. คลองเส 73,290 73,290 73,290 สํานักปลัด - 

8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

143,606 143,606 143,606 สํานักปลัด - 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ ศพด. จํานวน 2 ศูนย์ (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

51,000 51,000 57,800 สํานักปลัด - 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ ศพด. จํานวน 2 ศูนย์ (ค่าหนังสือเรียน) 

6,000 6,000 6,000 สํานักปลัด - 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ ศพด. จํานวน 2 ศูนย์ (ค่าเงินอุดหนุนอุปกรณ์
การเรียน) 

6,000 6,000 6,000 สํานักปลัด - 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ ศพด. จํานวน 2 ศูนย์ (ค่าอุดหนุนเครื่องแบบ
นักเรียน) 

9,000 9,000 9,000 สํานักปลัด - 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ ศพด. จํานวน 2 ศูนย์ (ค่าอุดหนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

12,900 12,900 12,900 สํานักปลัด - 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของ ศพด.  จํานวน 2 ศูนย์  ( ค่าอุดหนุนอาหาร
กลางวัน) 

147,000 147,000 125,580 สํานักปลัด - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 150,000 150,000 สํานักปลัด - 

8 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 534,630 534,630 242,787 สํานักปลัด - 
9 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
996,000 996,000 968,000 สํานักปลัด - 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด - 

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักร 50,000 50,000 21,295 สํานักปลัด - 

12 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 5,000 5,000 สํานักปลัด - 
13 ค่าไฟฟ้า 5,000 5,000 7,509 สํานักปลัด - 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (ค่าสํารวจ) 

12,562 12,562 12,562 สํานักปลัด - 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและทําหมันสุนัขและแมว 

10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด - 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (วัคซีน) 

62,811 62,811 62,811 สํานักปลัด - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
อบต. คลองเส 

50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด - 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

6 โครงการรณรงค์ทําความสะอาด,ปลูกต้นไม้ในวัน
สําคัญของชาติ 

10,0000 10,0000 10,0000 สํานักปลัด - 

7 โครงการรณรงค์ผู้ปรกอบการค้าร่วมใจ 3 R รักษา
ส่ิงแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

8 โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 50,000 25,000 25,000 สํานักปลัด - 
11 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งจูด 
20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

12 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาแยะ 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

13 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองใหญ ่

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

14 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 4 บ้านปลายเส 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

15 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 5 บ้านแพรกกลาง 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

16 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 6 บ้านด่านช้าง 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

17 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 7 บ้านคลองสาย 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

18 อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 8 บ้านนาแยะใต้ 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

20,000 20,000 17,400 สํานักปลัด - 

3 โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด - 
4 โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครางการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 38,400 สํานักปลัด - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด - 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันชาวสวนตําบลคลองเส ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด - 

2 โครงการร่วมมือระหว่าง อบต.ร่วมกับหมู่บ้านในการ
ปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในหมู่บ้านตําบลคลองเส 

5,000 5,000 5,000 สํานักปลัด - 

3 โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 6,650 สํานักปลัด - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลคลองเส 
ต้านยาเสพติด 

25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ 229,64๐ สํานักปลัด - 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 5,700 สํานักปลัด - 
3 โครงการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑาและแข่งขันกีฬา - 

กรีฑา ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และอื่นๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอถ้ําพรรณรา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 15,320 สํานักปลัด - 



 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณจ่ายจริง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 อุดหนุนอําเภอถ้ําพรรณรา (โครงการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ในเขตอําเภอถ้ําพรรณรา) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด - 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ สํานักปลัด - 

6 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา   5,000 5,000 1,100 สํานักปลัด - 
7 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอถ้ําพรรณรา (โครงการ

จัดแห่หมํรับบุพชาติขบวนแห่ท่ีวัดพรมหาธาตุ
นครศรีธรรมราช 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ สํานักปลัด - 

8 โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเมือง 15,000 15,000 2,000 สํานักปลัด - 

9 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตําบลคลองเส 40,000 40,000 49,923 สํานักปลัด - 



 

 

 
ส่วนที ่4 

 

 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ให้เกิดการพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อจะได้นําข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 



 

 

ผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

โครงการ
ด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน     

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 43 11 25.58 กองช่าง 

รวม 43 11 25.58  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     

2.1 แผนงานงบกลาง 9 7 77.77 สํานักปลัด 
2.2 แผนงานการศึกษา 14 13 92.85 สํานักปลัด 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 11 10 90.90 สํานักปลัด 

รวม 34 30 87.17  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

    

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4 100 สํานักปลัด 

รวม 4 4 100  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวางแผน การส่งเสริม        
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

    

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5 100 สํานักปลัด 

รวม 5 5 100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

โครงการ
ด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

5.1 แผนงานการเกษตร 15 3 20 สํานักปลัด 

รวม 15 3 20  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม 
 จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 9 100 สํานักปลัด 

รวม 9 9 100  
รวมทุกยุทธศาสตร์ทั งหมด 110 62 56.36  



 

 

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ผลสรุปทั ง 3 ประเด็นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ 

- ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 17.40 คิดเป็นร้อยละ 87.00 

- การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 16.20  
คิดเป็นร้อยละ 81.00 

- การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนรวม 47.80 คิดเป็นร้อยละ 
79.66ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเสในภาพรวมท้ัง 3 ประเด็นหลัก 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนท่ีได้ 81.40 คิดเป็นร้อยละ 81.40 

1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผลสรุปทั ง 5 ประเด็นการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

- การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส  จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได้คะแนนรวม 8.90 คิดเป็นร้อยละ 89.00 

- การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ได้คะแนนรวม 8.30 คิดเป็นร้อยละ 83.00 

- การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ได้คะแนนรวม 8.80 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

- แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได้คะแนนรวม 8.60 คิดเป็นร้อยละ 86.00 

- โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน
รวม 46.70 คิดเป็นร้อยละ 77.83 ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองเส ในภาพรวมท้ัง 5 ประเด็นหลัก คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนท่ีได้ 81.30 คิดเป็น 
ร้อยละ 81.30 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  2.๑ โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  2.๒ โครงการ/กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดําเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  2.๓ โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีงบประมาณ ควรมี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคัญ 
  2.๔ ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน 
การคลังของท้องถิ่นเป็นสําคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  2.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
คลองเส ให้มากขึ้น ท้ังก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการของตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้
มากขึ้น 
 



 

 

  2.๖ ควรมีการสํารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส และมีฐานข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนําไปสู่แนว
ทางการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  2.๗ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ท่ัวถึงด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
  2.๘ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (ด้านการขออนญุาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) 
1.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
1.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 
2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา (การจัดการ ศพด.)  
2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
2.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 
2.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 
3 ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (ด้านการจัดเก็บภาษี) 
3.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
3.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
3.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
3.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 
3.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 
4 ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานเบี ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ) 
4.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
4.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
4.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 
4.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 
สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
คลองเสให้บริการในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามงาน 4 งาน ได้แก่  
1 งานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 91.05 
2 งานบริการด้านการศึกษา    ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 87.12 
3 งานบริการด้านรายได้หรือภาษี    ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 75.75 
4.งานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80.75 

 



 

 

1 ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (ด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
 
1.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

1. ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

58.80 41.20 - - - 100 4.58 มากท่ีสุด 90.00 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

88.20 11.80 - - - 100 4.88 มากท่ีสุด 97.6 10 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น
มีความชัดเจน 

88.20 11.80 - - - 100 4.88 มากท่ีสุด 97.6 10 

1.4 มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ
อย่างชัดเจน 

88.20 11.80 - - - 100 4.88 มากท่ีสุด 97.6 10 

     รวม 100 4.80 มากที่สุด 95.70 10 
 
1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพื้นท่ี  

5.90 64.70 29.40 - - 100 3.76 มากท่ีสุด 97.00 10 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

41.20 58.80 - - - 100 4.41 มากท่ีสุด 88.20 10 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ช่อง
ทางการให้บริการผ่านส่ือต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

5.90 35.30 58.80 - - 100 3.47 มากท่ีสุด 69.40 9 



 

 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

5.90 58.80 35.30 - - 100 3.70 มากท่ีสุด 74.00 9 

     รวม 100 3.83 มากที่สุด 82.15 9 
 
1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพ 

94.10 5.90 - - - 100 4.94 มากท่ีสุด 98.80 10 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามลําดับก่อน-หลัง 

94.10 5.90 - - - 100 4.94 มากท่ีสุด 98.80 10 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา ตอบข้อซักถามได้ อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

94.10 5.90 - - - 100 4.94 มากท่ีสุด 98.80 10 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ 
แก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

94.10 5.90 - - - 100 4.94 มากท่ีสุด 98.80 10 

     รวม 100 4.94 มากที่สุด 98.80 10 
 
1.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ําด่ืม 

82.30 11.80 5.90 - - 100 4.76 มากท่ีสุด 95.20 10 

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 70.60 29.40 - - - 100 4.70 มากท่ีสุด 94.00 10 
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

23.50 64.70 11.80 - - 100 4.11 มากท่ีสุด 82.20 10 



 

 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

11.80 70.60 17.60 - - 100 3.94 มากท่ีสุด 78.80 9 

     รวม 100 4.37 มากที่สุด 87.55 9 
 
1.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.80 มากท่ีสุด 95.70 10 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3.83 มากท่ีสุด 82.15 10 
3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.94 มากท่ีสุด 98.80 10 
4) ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 4.37 มากท่ีสุด 87.55 10 

รวม 4.48 มากที่สุด 91.05 10 
 
2 ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา (การจัดการ ศพด.) 
2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

1. ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 10 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น
มีความชัดเจน 

90 10 - - - 100 4.90 มากท่ีสุด 98.00 10 

1.4 มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ
อย่างชัดเจน 

10 90 3.60 - - 100 4.10 มากท่ีสุด 82.00 10 

     รวม  4.25 มากที่สุด 85.00 10 
 



 

 

2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพื้นท่ี  

100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100 10 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100 10 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่อง
ทางการให้บริการผ่านส่ือต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

- 70 30 - - 100 3.70 มากท่ีสุด 74.00 9 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามเว็บไซต์ 

- 60 40 - - 100 3.60 มากท่ีสุด 72.00 9 

     รวม 100 4.32 มากที่สุด 86.50 9 
2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี      
แต่งกายสุภาพ 

100 - - - - 100 5.0 มากท่ีสุด 100 10 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอา
ใจใส่ และเสมอภาค ตามลําดับก่อน-หลัง 

100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100 10 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา ตอบข้อซักถามได้   
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100 10 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ  
แก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100 10 

     รวม 100 5.00 มากที่สุด 100 10 



 

 

2.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ําด่ืม 

10.00 20.00 70.00 - - 100 3.40 มากท่ีสุด 68.00 10 

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100 10 
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

- 50.00 50.00 - - 100 3.50 มากท่ีสุด 70.00 9 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

- 50.00 50.00 - - 100 3.50 มากท่ีสุด 70.00 9 

     รวม 100 3.85 มากที่สุด 77.00 9 
 

2.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 
ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.25 มากท่ีสุด 85.00 10 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 4.32 มากท่ีสุด 86.50 10 
3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 5.00 มากท่ีสุด 100 10 
4) ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 3.85 มากท่ีสุด 77.00 9 

รวม 4.35 มากที่สุด 87.12 10 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 ความพึงพอใจต่องานบริการด้านรายได้หรือภาษี (ด้านการจัดเก็บภาษี) 
 
3.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

 
1. ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

70 30 - - - 100 3.70 มากท่ีสุด 74.00 9 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น
มีความชัดเจน 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

1.4 มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ
อย่างชัดเจน 

- 90 10 - - 100 3.90 มากท่ีสุด 78.00 9 

     รวม 100 3.9 มากที่สุด 78.00 9 
 
3.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

 
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพื้นท่ี 

- 60 40 - - 100 3.6 มากท่ีสุด 72.00 9 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

- 70 30 - - 100 3.70 มากท่ีสุด 74.00 9 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ช่องทางการให้บริการผ่านส่ือต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

- 30 70 - - 100 3.3 มากท่ีสุด 66.0 9 



 

 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

- 10 80 10 - 100 3.0 มากท่ีสุด 60.00 8 

     รวม 100 3.4 มากที่สุด 68.00 9 
 
3.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

 
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพ 

10 80 1.00 - - 100 4.20 มากท่ีสุด 84.00 10 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วเอา
ใจใส่ และเสมอภาค ตามลําดับก่อน-หลัง 

40 60 - - - 100 4.80 มากท่ีสุด 96.00 10 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

- 100 5.10 - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน 
สามารถ  แก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

- 90 10 - - 100 3.9 มากท่ีสุด 78.00 9 

     รวม 100 4.22 มากที่สุด 84.50 9 
 
3.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 

 
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ําด่ืม 

10 60 30 - - 100 3.8 มากท่ีสุด 76.00 9 

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 10 50 40 - - 100 3.7 มากท่ีสุด 74.00 9 
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ - 50 40 10 - 100 3.4 มากท่ีสุด 68.00 9 



 

 

ข้อมูลสารสนเทศ 
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

- 60 40 - - 100 3.6 มากท่ีสุด 72.00 9 

     รวม 100 3.62 มากที่สุด 72.50 9 
 
3.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.90 มากท่ีสุด 78.00 9 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3.40 มากท่ีสุด 68.00 9 
3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.22 มากท่ีสุด 84.50 10 
4) ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 3.62 มากท่ีสุด 72.50 9 

รวม 3.78 มากที่สุด 75.75 9 
 
4 ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ) 
4.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

1. ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

80 20 - - - 100 4.80 มากท่ีสุด 96.00 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ 
สะดวก รวดเร็ว 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 
มีความชัดเจน 

- 40 60 - - 100 3.40 มากท่ีสุด 68.00 9 

1.4 มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ 
อย่างชัดเจน 

20 60 20 - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

     รวม 100 4.05 มากที่สุด 81.00 9 



 

 

4.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง  
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพื้นท่ี  

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

- 90 10 - - 100 3.90 มากท่ีสุด 78.00 9 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ช่องทางการให้บริการผ่านส่ือต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

- 50 50 - - 100 3.50 มากท่ีสุด 70.00 9 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

- 80 20 - - 100 3.80 มากท่ีสุด 76.00 9 

     รวม 100 3.80 มากที่สุด 76.00 9 
4.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพ 

100 - - - - 100 5.00 มากท่ีสุด 100.00 10 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอา
ใจใส่ และเสมอภาค ตามลําดับก่อน-หลัง 

50 50 - - - 100 4.50 มากท่ีสุด 90.00 10 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา ตอบข้อซักถามได้ 
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ   
แก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

     รวม 100 4.37 มากที่สุด 87.50 9 



 

 

4.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอํานวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ น้ําด่ืม 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย - 90 10 - - 100 3.90 มากท่ีสุด 78.00 9 
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้ 
อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

- 100 - - - 100 4.00 มากท่ีสุด 80.00 9 

     รวม 100 3.97 มากที่สุด 79.5 9 
 
4.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.05 มากท่ีสุด 81.00 10 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3.80 มากท่ีสุด 76.00 9 
3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.37 มากท่ีสุด 87.50 10 
4) ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 3.97 มากท่ีสุด 79.50 9 

รวม 4.03 มากที่สุด 80.75 9 
 


