
ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ ๒๙             
ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาและรายงานผล                      
เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561                            
ถึงกันยายน 2562) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลท่าอุแททราบและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีประโยชน์ในการวางแนวทางในการก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ             
แนวทางการพัฒนาและงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ              
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดในการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม                  
ของสังคมต่อไป 

 
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท            
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่         
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ตรวจสอบ           
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพตามระยะเวลา           
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่ าง เป็นรูปธรรมและเกิดความชัด เจนที่ จะท า ให้ ทราบถึ งจุ ดแข็ ง  ( strengths)                           
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี             
(พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด รองปลัด 
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลท่าอุแท 
   บทสรุปของควำมส ำคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทให้
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เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว       
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ       
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้
ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลท่าอุแท
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  3.1 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   3.1.1 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  3.1.2 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   3.1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย               
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  3.1.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

การวางแผนพฒันา สว่นราชการด าเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน 

รวบรวมขอ้มลู/ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ประมวลผลขอ้มลูและจดัท าสรุปรายงาน

ผลการติดตาม 

เสนอคณะกรรมการและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ 

รายงานผลพรอ้มขอ้เสนอแนะของ

กรรมการฯ เสนอผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน สภา 

อบต.คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

- ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

- เผยแพรต่ามสือ่ตา่ง ๆ เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เว็ปไซด ์

อบต. ศนูยข์อ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ โดยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ใน

เดือนธนัวาคม 

- แจง้ทกุสว่นราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 

แผนผังขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ท้องถิ่น 

ทบทวน 

ปรบัปรุงแกไ้ข 

การน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ 
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  3.2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย   
   3.2.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   3.2.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3.2.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   3.2.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2 แสดงจ ำนวนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 

   3.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท                
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   3.3.1 ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
   3.3.2 ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.3.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 11 คน 

สมาชิก สภา อบต. 
คัดเลือกกันเอง 3 คน 

ผู้แทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง 2 คน 

ผู้แทนหน่วยงานอื่นท่ี
ผู้บริหารคัดเลือก 2 คน 

หัวหน้าส่วนการบริหาร
คัดเลือกกันเอง 2 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร 
คัดเลือก 2 คน 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
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ภำพที่ 3 แสดงขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 

 

  3.4 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท               
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ดังนี้ 
  3.4.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผล ไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.4.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก         
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ  วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ           
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.4.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล  

เสนอความเห็น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

สภำ อบต.ท่ำอุแท 

คกก.พัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศภำยใน 15 วัน 

ปดิประกำศไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ท้องถิ่น 
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  3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้             
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
  3.4.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  3.4.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.4.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป       
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.5 กำรรำยงำนผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยอย่างน้อย        
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ภำพที่ 4 แสดงขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต.

ท่าอุแท 

ติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลท่าอุแททราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

 

ประกาศ 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
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ติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ               
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ           
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ        
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม             
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลท่าอุแท องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
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ส่วนที่ 2  
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision)  
“โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา น าพาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล พร้อมพัฒนาสู่ต าบลน่าอยู่” 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอุแท 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะ                
เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท   
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2558-2561 ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ.2560) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในเขตจังหวัดและแผนชุมชนต าบลท่าอุแท 
     2.1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอุแท มีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     

    2.1.2 พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย 
     พันธกิจ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
น้ าประปาให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
    พันธกิจ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของคนครอบครัวและชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
    พันธกิจ 3 ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    พันธกิจ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    พันธกิจ 5 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
    พันธกิจ 6 ส่งเสริม และอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      พันธกิจ 7 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขด้านมูลฐาน 
     พันธกิจ 8 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม 
     พันธกิจ 9 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     พันธกิจ 10 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การวางแผนพัฒนา การพัฒนาบุคลากร 
เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลัง  
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    2.1.3 เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
     เป้าหมาย 1 การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอและทั่วถึง ได้แก่ปรับปรุง  ระบบการคมนาคม
สะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
     เป้าหมาย 2 ชุมชนเข้มแข็งประชาชนด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป้าหมาย 3 ประชาชนในต าบลท่าอุแทมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     เป้าหมาย 4 พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ด ีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     เป้าหมาย 5 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     เป้าหมาย 6 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    
     
    2.1.4 แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา คือ       
      1) การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
      2) การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าครัวเรือน 
      3) การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบระบายน้ า 
     4) การจัดท าผังเมือง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 
      1) การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างรายได้ 
     2) การส่งเสริมการท าเกษตรแบบอินทรีย์ 
     3) การส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ 
      1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสุขภาพชีวิต 
      3) พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้เป็น          
เอกลักษณ์ของต าบล 
      4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
      5) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      6) การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ 
      1) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2) การบ าบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3) การพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ประกอบด้วย 2 แนวทางการ
พัฒนา คือ 

1) การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ต่อต้านภัยยาเสพติด 
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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    ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  6  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี                    
ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา คือ 

1) การสร้างความมีส่วนร่วมในการปกครองในระบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 
2) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

    2.1.5 เป้ำประสงค์  
      1) การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอและทั่วถึง  ได้แก่ พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
คมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง  
     2) ชุมชนเข้มแข็งประชาชนด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) ประชาชนในต าบลท่าอุแทมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     4) พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     5) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     6) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     2.1.6 ตัวช้ีวัด 
      1) จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา 
     2) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง 
      3) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      4) ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา, ร้อยละของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ท้องถิ่น, ระดับความส าเร็จจากจ านวนผู้ได้รับการบ าบัดมีจ านวนผู้ติดยาลดลง 
      6) ร้อยละของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ, ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและการสร้างเครือข่าย 

     2.1.7 ค่ำเป้ำหมำย 
       1) ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
     2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ ประปา ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค 
      3) ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ 
      4) จัดท าผังเมืองต าบล 
     5) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
     6) ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาภาคการเกษตร 
     7) การพัฒนา การลงทุน พาณิชยธรรม 
     8) การพัฒนาด้านการศึกษา 
     9) การส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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     10) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
     11) การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
     12) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
     13) แนวทางป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
     14) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     15) การส่ ง เสริมและบ าบัด ฟ้ืน ฟูและสร้ าง เครื อข่ ายการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     16) การส่งเสริม การศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     17) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     18) รณรงค์และต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
      19) สร้างความมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 
     20) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     21) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 
     22) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
     23) การพัฒนาระบบการจัดการองค์กร 

    2.1.8 กลยุทธ์ 
      1) ถนนมีจ านวนเพิ่มขึ้น และจ านวนถนนที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
     2) ขยายการผลิตน้ าประปา เพ่ิมประสิทธิภาพเพียงพอ และมีคุณภาพ 
     3) จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
     4) โครงการที่สนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
     5) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพ 
     6) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาภาคการเกษตร 
     7) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
     8) จ านวนกิจกรรมโครงการที่พัฒนาการศึกษา 
     9) จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงและส่งเสริมทางด้านศาสนา 
     10) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการกีฬา 
     11) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห ์
     12) จ านวนกิจกรรม/โครงการ แก่เยาวชน 
     13) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ 
     14) จ านวนโครงการที่พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
     15) จ านวนกลุ่ม/กิจกรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     16) การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
     17) จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     18) จ านวนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         19) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
      20) ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
      21) จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาองค์กร 



- 13 - 
 

  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

     22) จ านวนพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     23) โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์กร 

     2.1.9 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร 
3) ประชาชนในต าบลท่าอุแท มีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
4) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เป็นต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลยาเสพติด 
6) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

  2.1.10 แผนงำน 
 ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
 ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๓) แผนงานการศึกษา 
 ๔) แผนงานสาธารณสุข 
 5) แผนงานเคหะและชุมชน  
 6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 7) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 8) แผนงานการเกษตร 
 9) แผนงานการพาณิชย์ 

 10) แผนงานงบกลาง 
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  2.1.11 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5 แสดงกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต.ท่ำอุแท   

เป้ำประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์

วิสัยทัศน ์
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3. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  3.1 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2561 
  
 
  
 
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2561 

  3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ชื่อโครงกำร ร้อยละ 
กำรด ำเนินงำน 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย  
(บำท) 

ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน    
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ดอนหลวง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 

100 1,231,000 1,231,000 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย
ชลประทาน-ดอนหลวง หมู่ที่ 2 

100 1,238,000 1,238,000 

3. โครงการวางท่อระบายน้ าสายท่าแร่ 
หมู่ที่ 4 

100 786,000 786,000 

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย
คลองนา-หัวศอก หมู่ที่ 6 

100 1,080,000 1,080,000 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยกนายวิจารณ์ หมู่ที่ 7 

100 660,000 660,000 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป่า
ไม-้เขาสิ่ว หมู่ที่ 8 

100 944,900 944,900 

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย
ท่าพอ-สี่แยกนายเชวง หมู่ที่ 10 

100 880,000 880,000 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งคา-เมตตา หมู่ที่ 11 

100 915,000 915,000 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอย
คราม หมู่ที่ 12 
 

100 498,900 498,900 

โครงกำร จ ำนวน 
โครงการที่บรรจุในแผน 172 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 54 
คิดเป็นร้อยละ  26.16 
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ชื่อโครงกำร ร้อยละ 
กำรด ำเนินงำน 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย  
(บำท) 

10. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นตันหยี 
หมู่ที่ 13 

100 184,500 184,500 

กำรพัฒนำสังคมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 

   

11. โครงการอาหารกลางวัน ศพด.
อบต.ท่าอุแท  

100 614,640 614,640 

12. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์
เลี้ยง 

100 45,958 45,958 

13. โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในต าบล 

100 29,400 29,400 

14. โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

100 23,641 23,641 

15. โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

100 9,223 9,223 

16. โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

100 199,668 199,668 

17. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

100 120,000 120,000 

18. โครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

100 9,864,000 9,864,000 

19. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

100 2,292,000 2,292,000 

20. โครงการสนับสนุนการพัฒนาการ
ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลท่าอุแท 

100 900,000 900,000 

21.  โครงการแข่ งขั นกีฬา  กรีฑา
นักเรียนเยาวชนและประชาชนในเขต
ต าบลท่าอุแท 
 

100 206,282 206,282 
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ชื่อโครงกำร ร้อยละ 
กำรด ำเนินงำน 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย  
(บำท) 

22. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว 

100 93,271 93,271 

23. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตต าบลท่า
อุแท 

100 1,862,000 1,862,000 

24. โครงการจัดงานรัฐพิธี  งานพิธี 
ศาสนพิธี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

100 20,000 20,000 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี 

   

25. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท 

100 177,378 177,378 

26. โครงการอบรมวินัยให้พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

100 10,224 10,224 

รวม  24,864,985 24,864,985 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

ตำรำงท่ี 2 แสดงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ในการติดตามและประเมินผลแผน จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ 
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีทั้งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขตอ าเภอดอนสัก ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นแบบภายในและภายนอก ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

3.3  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและพิจารณาปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่นสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้ 
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เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องมีการด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
   3.3.1โอกำส  
    1) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้ พ้ืนที่ เช่นอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ โรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธ์
ข้าว เป็นต้น 
   2) มีองค์กรรัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ใกล้เคียง คืออ าเภอดอนสัก เช่น ธนาคาร ธกส.สาขาบ้านใน 
    3) มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
   4) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   5) มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต TOT 
CAT AIS เป็นต้น 
    6) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ 5 ล้าน หมู่บ้านละ 2 แสน 
   7) มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่น 
  3.3.2 อุปสรรค 

1) อยู่ไกลจากจังหวัด ท าให้ใช้เวลานานในการติดจ่อกับจังหวัด 
2) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การท าบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับข่ี 
3) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากแพรก เช่น สะพานพังเสียหายตอนเกิดอุทกภัยและอยู่ในระหว่างตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน จึงท าให้การยื่นเสนอโครงการยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

4) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง                    
มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฏหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอน ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

5) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มีการจราจร
บางเส้นทางมีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ 

3.4  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนได้ ซึ่งการ 
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการ สภาพแวดล้อม
ภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ งและจุดอ่อน โอกาส 
ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์ 
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 3.4.1 จุดแข็ง (S : Strength) 
1) ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น 

ของตนเอง 
2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  
๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๔) มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ๒๔ แห่ง 
5) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม 

น้ ามัน ฯลฯ 
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
7) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่  
8) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ  
9) ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
10) มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งป ี
11) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
12) มีวัด ๗ แห่ง ส านักสงฆ์ ๕ แห่ง 
13) องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 

ข่าวสาร 
14) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

ชุมชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
15) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 
16) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

  3.4.2 จุดอ่อน (W : Weakness) 
๑) คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 
๒) ราษฎรมีฐานะปานกลาง ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า 

ให้ขาดรายได ้
๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ 

อย่างเข้มแข็ง 
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องน ามาจาก

แหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ 
๕) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
๗) ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
8) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่นธนาคารพานิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
9 ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
10) ไม่มีบริษัทใหญ่ ๆที่จ้างคนในท้องถิ่น 
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ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : กำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ 5 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 448   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 172 38.39  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

54 31.40  

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ระหว่างตลุาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) 

34 61.96 5 

ตำรำงท่ี 3 แสดงผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
3.5 ข้อเสนอแนะ  

  3.5.1 เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ เนื่องจากในหนึ่งปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถด าเนินการได้ ร้อยละ 62.96 อาจจะให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรจุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน 
เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
  3.5.2 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพิจารณาโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ละปีสมควรพิจารณาโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่ ควรมีการกระจายโครงการ
ให้ครอบคลุมทุกหมู่เพราะจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก 
  3.5.3 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ควรให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในส านักงานเพ่ือให้
การบริหารงานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการขนาดเล็กสมควรจะมาอยู่ไตรมาสแรก
หากมีความพร้อม มีงบประมาณก็ให้สามารถด าเนินการได้ และให้สอดคล้องกับแผน เพราะงบประมาณยังเข้ามา
ไม่มากและโครงการใหญ่ที่ใช้งบประมาณมากก็น าไปไว้ในไตรมาสหลัง 

  3.6 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 
   3.6.1 โครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564  

  ปัญหา : ปัญหาในการด าเนินการเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคระกรรมการและประชาชนบางส่วนยัง
ไม่เข้าร่วมประชุมก าหนดแนวทางในการพัฒนาต าบล 
  อุปสรรค : เกิดจากงบประมาณในการจัดสรรที่บรรจุในข้อบัญญัติน้อยกว่าจ านวนที่ชาวบ้านเสนอ  
  ข้อเสนอแนะ : ควรเลือกเฉพาะโครงการที่คิดว่าจะด าเนินการได้จริงมาบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือให้
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่ 
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 3.6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริการประชาชน 
 ปัญหา :  

1) ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ าลดลง และมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลมีที่กักเก็บน้ าไมเพียงพอ 

 อุปสรรค : องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ า และไม่
สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ ให้เพียงพอกับความต้องการในการอุปโภคบริโภค 

 ข้อเสนอแนะ : เห็นควรพิจารณาเพ่ิมหรือขยายจ านวนสระกักเก็บน้ า 
 3.6.3 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ปัญหา : องค์การบริหารส่วนต าบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ 31.40 ไม่ถึง           
ร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และสามารถด าเนินงานตามโครงการได้ ร้อยละ 62.96 
 อุปสรรค : องค์การบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนที่กว้าง และมีความต้องการของประชาชนเป็นจ านวนมาก
แต่งบประมาณมีอย่างจ ากัด 
 ข้อเสนอแนะ  

1) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี 
2) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95 ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 
3) เห็นควรด าเนินการโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ฤดูกาลและสอดคล้องกับแผนการ

ด าเนินงาน 

4. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 4.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ติดตามดังนี ้
   4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ท่าอุแท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  4.1.2 การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
   แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าอุแทในภาพรวม 
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   แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้ 

4.2.1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) 
4.2.2 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การด าเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
4.2.3 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
4.2.4 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
4.2.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.2.6 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

4.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
4.3.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1.1) คณะกรรมการติดตามและระเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบการด าเนินโครงการว่า
เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนด าเนินงานและเป็นไปตามอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
  1.2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2) ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหา และความต้องการของประชาชน 
เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไป
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
 3) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอุแท มาปฏิบัติงาน 
 4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
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    4.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เกือบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครอบคลุมหลายพื้นท่ี มีแหล่งน้ าในการท าการเกษตร 
  4.2) ด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพานิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
  4.3) ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรค
ระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์จาก
คนรุ่นต่อไป เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน
ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
  4.4) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการท่องเที่ยวใน
ท่องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลพิษ     
ขยะในชุมชนลดลง และถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลงและการระบายน้ าดีขึ้น 
  4.5) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
  4.6) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการน าแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการกับ
หลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการให้บริการกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจ และมีความสุขเป็นส าคัญ 
  5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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4.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเที่ยง หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
จัดงานประเพณี วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในต าบล (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  4.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน   
  4.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแทใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
อุแทมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
   2) การสั งเกตแบบไม่มี ส่ วนร่ วม (Non-participant observation) หรื อการสั งเกตโดยตรง          
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
  4.4.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลท่าอุแท องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
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4.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ ด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล
จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ  ด าเนินงาน               
ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการที่  
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการ 
ประเมินผล (Evaluation) มีความส าคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาด
ประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด 
  การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่ส าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ                   
การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ การ   
  ประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าผล มาใช้ในการ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ  โครงการ 
นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท าโครงการ ในขณะด าเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเมื่อโครงการด าเนินงาน เสร็จแล้ว 
หรือประเมินผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ บางมิติน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จของ โครงการ
การว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 

สิ่งที่ท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 แบบนี้ คือ  

4.5.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
   1) แบบบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/                 
ว2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่ น                             
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) แบบอ่ืนๆ ดังนี้ 

- แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ข้อมูลในระบบ E-plan http://e-plan.dla.go.th/ 

 4.5.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
  เครื่องมือที่ใช้คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งท าให้ทราบผลในเชิงคุณภาพ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท                       
ในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

http://e-plan.dla.go.th/
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- แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท ในภาพรวม 

- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท ในแต่ละยุทธศาสตร์  

4.6 สถิติที่ใช้ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
  สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สถิติที่แสดงปริมาณน้ าฝน สถิติ
การเดอุบัติเหตุ ความพึงพอใจต่างๆ 
        สถิติ หมายถึง ศาสตร์ หรือหลักการและระเบียบวิธีทางสถิติที่ว่าด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมีดังนี้ 
 4.6.1 อัตราร้อยละหรือเปอร์เซนต์ (Percentage or Percent) คือ สัดส่วน เมื่อเทียบต่อ 100              
การค านวณก็ท าได้ง่าย โดยเอา 100 ไปคูณสัดส่วนที่ต้องการหาผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซนต์ 
ตัวอย่ำง ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีคนไข้อยู่ 750 คน แยกเป็นคนไข้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ คนไข้ โรคทรวงอก 180 
คน คนไข้ระบบทางเดินอาหาร 154 คน คนไข้ระบบประสาท 145 คน คนไข้ โรคตา หู คอ จมูก 112 คน                    
ที่เหลือเป็นคนไข้โรคอื่น ๆ 159 คน เราจะหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์ของคนไข้ประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

คนไข้โรคทรวงอก 

= = 24.0% 
คนไข้ระบบทางเดินอาหาร 

= = 20.5% 
คนไข้ระบบประสาท 

= = 19.3% 
คนไข้ โรคตา หู คอ จมูก 

= = 14.9% 
คนไข้โรคอ่ืน ๆ 

= = 21.2% 
  รวมทั้งหมด = 100.0% 
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  4.6.2 ค่าเฉลี่ย (Average, Mean) คือ ค่ากลางที่ได้มาจากการรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วแบ่ง (เฉลี่ย) 
ให้ได้จ านวนเท่า ๆ กัน จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ในทางคณิตศาสตร์จะมีค่าเฉลี่ยอยู่หลายแบบ แต่ การหา
ค่าเฉลี่ย ที่เราใช้กันบ่อยๆ (หรือเห็นกันบ่อยๆ) จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ค่าเฉลี่ยประชากร คือ ค่าเฉลี่ย ที่เฉลี่ยจาก
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
 
วิธีกำรคิด                 ค่าเฉลี่ย     =       ข้อมูลทั้งหมด 
                  จ านวนของข้อมูล 
 
ตัวอย่ำง เช่น การวัดส่วนสูงของผู้เข้ารับการอบรมสถิติ จ านวน 20 คน ส าหรับส่วนสูงของผู้เข้ารับการอบรม   
จ านวน  20 คน ที่วัดได้เป็นเซนติเมตร มีดังนี้ 
 

155 162 165 168 167 158 170 156 173 167 
167 154 169 172 153 168 152 157 158 160 

 

ส่วนสูงโดยประมาณของผู้เข้ารับการอบรม คือ 

=  

=  

= 162.6 เซนติเมตร 
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ส่วนที่ 3  
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)                
และท่ีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน ในพ้ืนที่ก่อนที่จะมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จ านวนโครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 และที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 170 โครงการ น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 49 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
17,678,600 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์
การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
1.1 แบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931               

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได้ 
(เฉลี่ย)  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.67 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.83 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 59.00 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.83 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.83 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.83 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.83 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
3.8 แผนงาน (5) 4.83 
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ประเด็นพิจำรณำ คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได้ 
(เฉลี่ย)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.83 
รวม 100 95.5 

ตำรำงท่ี 4 แสดงผลกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
หมำยเหตุ : แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน คะแนนเต็ม 600 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 573 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.5 
 

1.1.2 การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณชิย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ  
 

(2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(3) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength  
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมตุิฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(2) 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลทีไ่ด้รบั/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบ และสรปุปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(2) 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

60 
(10) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(10) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ    
Thailand 4.0 
 

(10) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกดิขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 

รวมคะแนน 100 
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงรำยละเอียดกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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1.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
(เต็ม) 

คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.83 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58.50 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.83 
  5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.67 
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.83 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 5 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.83 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.67 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 5 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 98.33 

 
ตำรำงท่ี 6 แสดงผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
หมำยเหตุ : แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน คะแนนเต็ม 600 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 590 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
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1.2.1 การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
1.การสรุปสถานการณ ์การ
พัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนทีด่ าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา เทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพ้ืนท่ี
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่
บรรลุวตัถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 
 

10 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ ของ
โครงการ) มีความ ชัด เ จ น 
น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ ของ
โครงการ) มีความ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติ อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคอื
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
(4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนยก์ลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปา้หมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการ
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดนิทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที ่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 

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

(5) 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ ากว่ารอ้ยละห้าของการน าไปตั้ง งบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจา่ยพัฒนาที่ปรากฎ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เชน่ การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รบั (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบสุิง่ที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได ้ 

(5) 

รวมคะแนน 100 
 
 

ตำรำงท่ี 7 แสดงรำยละเอียดกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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1.3  แบบอ่ืน ๆ  
 

 แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอุแท  
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

จังหวัด 
  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

ตำรำงท่ี 8 แสดงผลกำรประเมินตนเองตำมแบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 



- 38 - 
 

  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก 1 ปีช่วงเดือนธันวำคม 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปลีะ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม เริ่มตั้งแต่ 1 ตลุาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ 
3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)       

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

12 2,640,000 65 30,662,550 85 69,520,500 66 84,609,000 46 34,844,500 274 222,276,550 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 30,000 2 60,000 1 30,000 0 0 0 0 4 120,000 

3. การพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

38 32,045,425 86 24,705,425 105 26,920,425 93 28,155,425 76 21,555,425 398 133,382,125 

4. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 80,000 4 240,000 2 40,000 0 0 0 0 10 360,000 

5. การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม 

5 4,275,000 10 7,905,000 10 3,825,000 8 4,190,000 0 25,000 35 20,220,000 

6. การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3 430,000 3 430,000 12 1,285,000 7 492,000 2 150,000 27 2,787,000 

รวม 63 39,500,425 170 64,002,975 215 101,620,925 174 117,446,425 126 56,574,925 748 379,145,675 

ตำรำงท่ี 9 แสดงจ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
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4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประมำณ และกำรเบิกจ่ำย 
    ผู้บริหาร อบต.ท่าอุแท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 49 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 17,678,600 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.67 และโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินงานจ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.33 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โครงกำร

ตำม
ข้อบัญญัติ 

งบประมำณ
(บำท) 

เบิกจ่ำย
แล้ว 

(โครงกำร) 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
(โครงกำร) 

จัดท ำ
โครงกำร 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงกำรที่
ไม่ได้ท ำ 

(โครงกำร) 

โครงกำรที่
ไม่ท ำ คิด
เป็นร้อย

ละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 10,902,000 15 6 42.86 0 - 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000 0 0 0 1 2.04 
3. การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 6,536,600 19 0 38.78 3 6.12 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 - 

5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 2 115,000 1 0 2.041 1 2.04 
6. การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 95,000 0 0 0 3 6.12 

รวม 49 17,678,600 35 6 83.67 8 16.33 
ตำรำงท่ี 10 แสดงกำรด ำเนินงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก 1 ปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 30 กันยายน 2562 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น ปี 2562 

ปรำกฏใน
ข้อบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงกำรที่
ปรำกฏใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรที่

ปรำกฏใน
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่ำยแล้ว 
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
คิดเป็น 

เงินอุดหนุน/เงิน
สะสม เงินทุน
ส ำรองสะสม        

(ที่ได้น ำไปปฏิบัติ) 

(โครงกำร) (โครงกำร) ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 65 21 12.35 42.86 15 6 42.86 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 0.59 2.04 0 0 0 
3. การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 86 22 12.94 44.90 19 0 38.78 
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 0 - - 0 0 0 

5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 10 2 1.18 4.08 1 0 2.041 
6. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 3 1.76 6.12 0 0 0 

รวม 170 49 28.82 100.00 35 6 83.67 
ตำรำงท่ี 11 แสดงผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
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1.3  ข้อมูลในระบบ E-plan http://e-plan.dla.go.th/  
รำยละเอียดโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2562 โดยมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว กำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน งบตำม 

คู่สัญญำ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
หมำยเหตุ 

ที่รับผิดชอบ ข้อบัญญัติ 
1 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ า บ้านตาคล้อย หมู่ที่ 1 กองช่าง 155,000 30/2562 155,000  
2 โครงการเปลี่ยนท่อน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กองช่าง 492,000 29/2562 492,000  
3 โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายหอถัง

ประปา หมู่ที่ 7 
กองช่าง 195,000  195,000 กันเงิน 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา-วัง
ตะเคียน หมู่ที่ 9 

กองช่าง 686,000 32/2562 678,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวตั๊กแตน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 534,000  534,000 กันเงิน 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 401-รพช. พลายวาส 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 952,000  952,000 กันเงิน 

7 โครงการขยายเขต/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 กองช่าง 234,000  234,000 กันเงิน 
8 โครงการก่อสร้างเสริมสันฝายเขื่อนน้ าล้น ซอยนายเขิม หมู่

ที่ 4 
กองช่าง 109,000 31/2562 109,000  

9 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 กองช่าง 330,000  330,000 กันเงิน 
10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนพระพุทธบาท 

หมู่ 7 
กองช่าง 231,000   230,000   

11 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยไร่ยาว หมู่ที่ 5 กองช่าง 76,000   72,500   

http://e-plan.dla.go.th/selectYear.jsp?random=1574822781559
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน งบตำม 

คู่สัญญำ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
หมำยเหตุ 

ที่รับผิดชอบ ข้อบัญญัติ 
12 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 11 กองช่าง 20,000  20,000  
13 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเที่ยง 

หมู่ที่ 5 
กองช่าง 30,000 25/2562 28,000  

14 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กองช่าง 286,000 28/2562 284,000  
15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท่าพอ-สี่แยกนายเชวง 

หมู่ที่ 10 
กองช่าง 1,463,000 40/2562 1,450,000  

16 โครงการซ่อมแซมประปาตลอดแนว หมู่ที่ 6 กองช่าง 1,080,000 33/2562 1,060,000  

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่า
แร่-มะขาม หมู่ที่ 3-4 

กองช่าง 875,000 42/2562 624,400  

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาหมอน-ทุ่งขรบ หมู่ที่ 
11 

กองช่าง 800,000  556,000 กันเงิน 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ดอนหลวง 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 835,000  835,000 กันเงิน 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศาลา-วังตะเคียน หมู่ที่ 
13 

กองช่าง 493,000  493,000 กันเงิน 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่แยกนายเชวง-คลอง
สระ หมู่ที่ 12 

กองช่าง 1,035,000 38/2562 775,000  

 รวม  10,911,000  10,106,900  
ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 

ตำรำงท่ี 12 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน งบตำม 

คู่สัญญำ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
หมำยเหตุ 

ที่รับผิดชอบ ข้อบัญญัติ 
1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ส านักปลัด 30,000   - ยังไม่ด าเนินการ 
  รวม   30,000   -   

ตำรำงท่ี 13 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน  งบตำม  

คู่สัญญำ 
 วงเงินตำม

สัญญำ  
หมำยเหตุ 

ทีร่ับผิดชอบ  ข้อบัญญัติ  
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ส านักปลัด 100,000.00  98,145.00   
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส านักปลัด 509,600.00  418,100.00   
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ 

ศพด.อบต.ท่าอุแท 
ส านักปลัด 180,000.00  303,360.00   

4 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาหมอน 

ส านักปลัด 300,000.00  264,720.49   

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางโรงเรียนสังกัด(สพฐ)ในเขต
ต าบลท่าอุแท 

ส านักปลัด 3,880,000.00  3,900,000.00   

6 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง 

ส านักปลัด 50,000.00  88,620.00   

7 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด 30,000.00  - ไม่ได้ท า 
8 โครงการป้องกันและบ าบัดยาเสพติด ส านักปลัด 20,000.00   - ไม่ได้ท า 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน  งบตำม  

คู่สัญญำ 
 วงเงินตำม

สัญญำ  
หมำยเหตุ 

ทีร่ับผิดชอบ  ข้อบัญญัติ  
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
ส านักปลัด 40,000.00  - ท าแต่ไม่เบิก 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเครือข่ายของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลท่าอุแท 

ส านักปลัด 50,000.00   ไม่ได้ท า 

11 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และกลุ่มเปราะบาง  

ส านักปลัด 30,000.00  - ท าแต่ไม่เบิก 

12 โครงการสร้างสัมพันธ์นันทนาการผู้สูงวัยกับหลานคนเก่ง
ในเขต อบต.  

ส านักปลัด 100,000.00  95,718.00   

13 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  

ส านักปลัด 200,000.00  - ท าแต่ไม่เบิก 

14 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในต าบล  ส านักปลัด 30,000.00 41/2562 7,600.00   
      48/2562 518.00   
      B00029/62 21,600.00   

15 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน  ส านักปลัด 10,000.00  - ท าแต่ไม่เบิก 
16 โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  
ส านักปลัด 30,000.00  28,918.00   

17 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ในเขตต าบลท่าอุแท 

ส านักปลัด 600,000.00 72/2562 4,950.00   

      76/2562 16,000.00   
        71/2562 43,200.00   
        74/2562 20,520.00   
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน  งบตำม  

คู่สัญญำ 
 วงเงินตำม

สัญญำ  
หมำยเหตุ 

ทีร่ับผิดชอบ  ข้อบัญญัติ  
        73/2562 13,438.00   
        77/2562 14,600.00   
        75/2562 200,770.00   
        61/2562 8,500.00   
        60/2562 86,000.00   
        B00073/62 190,990.00   

18 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในต าบลท่าอุแท  

ส านักปลัด 98,000.00 67/2562 97,086.00   

19 โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ส านักปลัด 100,000.00  - ท าแต่ไม่เบิก 
20 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก 

เยาวชน และประชาชนอ าเภอกาญจนดิษฐ์  
ส านักปลัด 50,000.00  39,225.00   

21 โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 100,000.00 B00034/2562 22,500.00   

       49/2562 47,500.00   
       44/2562 21,000.00   
       - 6,445.00   

22 โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอกาญ
จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักปลัด 20,000.00     

  รวม   6,527,600.00  6,060,023.49   
ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 

ตำรำงที่ 14 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 3 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ล ำดับ ชือ่โครงกำร หน่วยงำน งบตำม คู่สัญญำ วงเงินตำมสัญญำ หมำยเหตุ 

ที่รับผิดชอบ ข้อบัญญัติ 
1 โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัด 15,000         3,154.00    
2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) 
ส านักปลัด 100,000    -  ยังไม่

ด าเนินการ 

  รวม   115,000  3,154.00   
ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 

ตำรำงท่ี 15 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ล ำดับ ชือ่โครงกำร 
หน่วยงำน งบตำม 

คู่สัญญำ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
หมำยเหตุ 

ที่รับผิดชอบ ข้อบัญญัติ 
1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

ส านักปลัด 50,000   - ยังไม่ด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด 30,000   - ยังไม่ด าเนินการ 

3 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักปลัด 15,000   - ยังไม่ด าเนินการ 

  รวม   80,000   -   
ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 

ตำรำงท่ี 16 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 6 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

โครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรเพิ่มในปี งบประมำณ พ.ศ.2562  

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำน งบ 

คู่สัญญำ วงเงินตำมสัญญำ หมำยเหตุ 
ที่รับผิดชอบ ตั้งเพิ่ม 

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสายทุ่งขรบ หมู่ที่ 10 กองช่าง 500,000.00  500,000.00 ผูกพัน 
2 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 กองช่าง 500,000.00  500,000.00 ผูกพัน 
3 โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี
กองคลัง 100,000.00  85,300.00   

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยภักดี หมู่ที่ 5 กองช่าง 473,408.79  473,409.79   
  รวม   1,573,408.79  1,558,709.79   

ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 
ตำรำงท่ี 17 แสดงโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติม 

 
รำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ  2562 

งำน 
 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร 

 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
(บำท) (บำท) (บำท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้มาติดต่อราชการ เก้าอ้ีแถวเหล็ก 3 ที่
นั่ง จ านวน 3 ชุด 

15,000.00 0 15,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานหนังสีด าขนาด กว้าง 50 ลึก 60 
ซม. จ านวน 2 ตัว 

5,000.00 0 5,000.00 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

งำน 
 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร 

 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
(บำท) (บำท) (บำท) 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ จ านวน 8 ตู้ 44,000.00 44,000.00 0 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อชุดโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล จ านวน 24 ชุด 80,000.00 78,000.00 2,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซื้อชั้นวางหนังสือ จ านวน 8 ตัว 44,000.00 28,800.00 15,200.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อชั้นวางของไม้ 12 ช่อง จ านวน 8 ตัว 32,000.00 32,000.00 0 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อชั้นเก็บกระเป๋านักเรียน จ านวน 10 ตัว 55,000.00 55,000.00 0 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 60*50*75 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

1,600.00 0 1,600.00 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 
ตัว 

6,000.00 6,000.00 0 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบหมุนได้ จ านวน 2 ตัว 4,600.00 3,600.00 1,000.00 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร 11,000.00 0 11,000.00 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมสามขา จ านวน 6 ตัว 18,000.00 17,700.00 300 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพ้ืน จ านวน 2 ตัว 3,000.00 2,900.00 100 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง 4,000.00 0 4,000.00 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

งำน 
 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร 

 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
(บำท) (บำท) (บำท) 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑส์ านักงาน ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบมีขาตั้ง จ านวน 1 จอ 15,000.00 0 15,000.00 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 
บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 

141,000.00 0 141,000.00 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพแบบ 3 มิติ จ านวน 1 เครื่อง 20,800.00 0 20,800.00 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบหมุนได้มีล้อ มีสวิงหลัง 

ปรับระดับการนั่งสูงต่ าด้วยระบบโช๊ค 
7,500.00 0 7,500.00 

งานบริหารทั่วไป ครภุัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่าจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 1 
คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี 

1,288,000.00 1,213,300.00 74,700.00 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง
ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 

25,000.00 0 25,000.00 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จ านวน 1 ซุ้มพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

185,000.00 184,000.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 12,000.00 12,000.00 0 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 19,300.00 19,000.00 300 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

งำน 
 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร 

 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
(บำท) (บำท) (บำท) 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเป็นเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย จ านวน 1 เครื่อง 

9,500.00 9,300.00 200 

งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อสว่านไร้สายเจาะโลหะ 13 mm (1/2) 9,250.00 9,000.00 250 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก 3 ระบบ จ านวน 1 เครื่อง 9,250.00 9,000.00 250 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม ขนาด 36*21*25 cm จ านวน 1 
เครื่อง 

3,490.00 3,400.00 90 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ 14 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

7,200.00 7,200.00 0 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางยาว 60 ม. จ านวน 1 อัน 1,220.00 1,200.00 20 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อกล้องส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทาง
ได้โดยใช้เป้าสะท้อน จ านวน 1 เครื่อง 

145,000.00 0 145,000.00 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 5,900.00 0 0 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

งำน 
 

ประเภทรำยจ่ำย 
โครงกำร 

 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
(บำท) (บำท) (บำท) 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network 

7,900.00 0 0 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี แบบ 
Network 

10,000.00 0 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง 

53,000.00 52,900.00 100 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 AV จ านวน 3 
เครื่อง 

7,500.00 7,500.00 0 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

7,900.00 7,900.00 0 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 21,000.00 21,000.00 0 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 0 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0 5,650.00 250 
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 

ชนิด Network 
0 7,500.00 400 

    รวม 2,356,910.00 1,859,850.00 497,060.00 
ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 

ตำรำงที่ 18 แสดงผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

 
สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ 40 รายการ 
จัดซื้อแล้ว 26 รายการ 
ไม่ได้จัดซื้อ 14 รายการ 
ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 65.00  
ไม่ได้จัดซื้อร้อยละ 35.00  
งบประมาณตั้งไว้ 2,356,910.00 บาท 
จ่ายไป 1,859,850.00 บาท 
คงเหลือ 497,060.00 บาท 
จ่ายไปร้อยละ 78.91  
คงเหลือร้อยละ 21.09  
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  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

2. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท
ในภาพรวม 
แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล               
ท่าอุแทในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

**เก็บข้อมูลประชำกรต ำบลท่ำอุแท หมู่ที่ 1 – 13  
จ ำนวน 200 ชุด ได้กลับมำมำจ ำนวน 196 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.00 

 
1. เพศ   

เพศ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 94 47.96 
หญิง 102 52.04 

รวม 196 100.00 
 

2. อายุ   
อำยุ จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 20 10.20 
20-30 ปี 23 11.73 
31-40 ปี 42 21.43 
41-50 ปี 54 27.55 
51-60 ปี 41 20.92 
มากกว่า 60 ปี 16 8.16 

รวม 196 100.00 
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3. การศึกษา  
กำรศึกษำ จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษา 66 33.67 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 86 43.88 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 4.59 
ปริญญาตรี 35 17.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 

รวม 196 100.00 
  
 

4. อาชีพ  
อำชีพ จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

รับราชการ 6 3.06 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 9 4.59 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 41 20.92 
รับจ้าง 42 21.43 
นักเรียน/นักศึกษา 24 12.24 
เกษตรกร 71 36.22 
อ่ืน ๆ (ระบุ) แม่บ้าน 2 1.02 

รวม 196 100.00 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม ดงันี ้

ประเด็น (รวม) 
ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน   ร้อยละ  จ ำนวน   ร้อยละ  จ ำนวน   ร้อยละ  จ ำนวน   ร้อยละ  จ ำนวน   ร้อยละ  

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

38 19.39 85 43.37 63 32.14 10 5.10 0 - 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

31 15.82 86 43.88 65 33.16 14 7.14 0 - 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

37 18.88 68 34.69 74 37.76 17 8.67 0 - 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

36 18.37 64 32.65 77 39.29 18 9.18 0 - 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

38 19.39 56 28.57 81 41.33 21 10.71 0 - 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

36 18.37 61 31.12 78 39.80 18 9.18 2 1.02 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

47 23.98 55 28.06 73 37.24 17 8.67 1 0.51 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

44 22.45 65 33.16 67 34.18 18 9.18 2 1.02 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

56 28.57 55 28.06 66 33.67 17 8.67 2 1.02 

เฉลี่ย  20.58  33.73  36.51  8.50  0.40 

ตำรำงที่ 19 แสดงควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ใน                
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.51 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.73 รายละเอียดดังนี้ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชนอยู่ในระดับมาก                  
คิดเป็นร้อยละ 43.37 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.14 

 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   
คิดเป็นร้อยละ 43.88 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.16 
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 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 37.76 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.69 

 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานขอ งโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                             
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.65 

 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.33 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57  

 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.80 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.12 

 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ก ารแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                        
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.06 

 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง      
คิดเป็นร้อยละ 34.18 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.16 

 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                           
คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมาคือพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 

2. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

38 19.39 80 40.82 65 33.16 13 6.63 0 - 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

36 18.37 81 41.33 67 34.18 11 5.61 1 0.51 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

36 18.37 67 34.18 77 39.29 15 7.65 1 0.51 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

37 18.88 68 34.69 75 38.27 14 7.14 2 1.02 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

36 18.37 68 34.69 67 34.18 23 11.73 2 1.02 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

37 18.88 60 30.61 79 40.31 18 9.18 2 1.02 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

46 23.47 58 29.59 75 38.27 16 8.16 1 0.51 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

51 26.02 58 29.59 67 34.18 19 9.69 1 0.51 



- 57 - 
 

  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

54 27.55 66 33.67 58 29.59 17 8.67 1 0.51 

เฉลี่ย  21.03  34.35  35.71  8.28  0.62 

ตำรำงที่ 19 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 1 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 ความพึงพอใจ                  
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 34.35 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ            

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.82 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.16 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.18 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.18 
 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานของโครงก าร/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                             

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.27 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.69 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.69 

รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.18 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.31 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.61 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                       

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.27 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.59 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                 

คิดเป็นร้อยละ 34.18 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.59 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก                   

คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.59 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

30 15.31 63 32.14 74 37.76 27 13.78 2 1.02 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

24 12.24 70 35.71 70 35.71 30 15.31 2 1.02 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

30 15.31 56 28.57 79 40.31 29 14.80 2 1.02 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

27 13.78 55 28.06 81 41.33 31 15.82 2 1.02 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

33 16.84 49 25.00 86 43.88 24 12.24 4 2.04 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

28 14.29 60 30.61 78 39.80 27 13.78 3 1.53 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

33 16.84 53 27.04 79 40.31 29 14.80 1 0.51 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

37 18.88 56 28.57 73 37.24 26 13.27 4 2.04 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

40 20.41 61 31.12 67 34.18 27 13.78 1 0.51 

เฉลี่ย  15.99  29.65  38.95  14.17  1.19 

ตำรำงที่ 21 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 2 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 2 ความพึงพอใจ               
อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.95 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.65 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ            

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.76 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.14 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   

คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 40.31 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57 
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 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานขอ งโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                      

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.06 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.88 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00  
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.80 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.61 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ก ารแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                      

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.31 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.04 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง           

คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                    

คิดเป็นร้อยละ 34.18 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.12 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

38 19.39 74 37.76 72 36.73 10 5.10 2 1.02 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

30 15.31 78 39.80 72 36.73 14 7.14 2 1.02 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

34 17.35 64 32.65 84 42.86 12 6.12 2 1.02 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

27 13.78 70 35.71 84 42.86 12 6.12 3 1.53 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

40 20.41 46 23.47 86 43.88 20 10.20 4 2.04 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

33 16.84 62 31.63 79 40.31 20 10.20 2 1.02 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

27 13.78 70 35.71 79 40.31 17 8.67 3 1.53 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

34 17.35 69 35.20 70 35.71 20 10.20 3 1.53 
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ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

41 20.92 61 31.12 73 37.24 20 10.20 1 0.51 

เฉลี่ย  17.23  33.67  39.63  8.22  1.25 

ตำรำงที่ 22 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 3 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 3 ความพึงพอใจ                 
อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.63 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.67 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ               

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.76 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.73 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                     

คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.73 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.65 
 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.88 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.47 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.31 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.63 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ก ารแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                   

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.31 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                     

คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.20 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                  

คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.12 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

30 15.31 69 35.20 70 35.71 26 13.27 1 0.51 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

29 14.80 72 36.73 70 35.71 22 11.22 3 1.53 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

32 16.33 57 29.08 75 38.27 31 15.82 1 0.51 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

34 17.35 42 21.43 87 44.39 30 15.31 3 1.53 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

34 17.35 46 23.47 92 46.94 20 10.20 4 2.04 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

37 18.88 49 25.00 82 41.84 27 13.78 1 0.51 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

38 19.39 46 23.47 80 40.82 28 14.29 4 2.04 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

38 19.39 52 26.53 67 34.18 36 18.37 3 1.53 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

41 20.92 57 29.08 61 31.12 35 17.86 2 1.02 

เฉลี่ย  17.74  27.78  38.78  14.46  1.25 

ตำรำงที่ 23 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 4 

จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 ความพึงพอใจ                 
อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.78 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.78 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ                 

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.20 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   

คิดเป็นร้อยละ 36.73 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 38.27 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.08 
 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานขอ งโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                           

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.39 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.43 
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 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.94 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.47 

 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.84 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ก ารแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่ น ระดับความพึงพอใจ                         
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.82 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.47 

 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง              
คิดเป็นร้อยละ 34.18 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.53 

 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                 
คิดเป็นร้อยละ 31.12 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.08 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

40 20.41 65 33.16 76 38.78 14 7.14 1 0.51 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

35 17.86 63 32.14 85 43.37 12 6.12 1 0.51 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

27 13.78 66 33.67 89 45.41 13 6.63 1 0.51 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

33 16.84 53 27.04 93 47.45 16 8.16 1 0.51 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

37 18.88 47 23.98 93 47.45 15 7.65 4 2.04 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

33 16.84 50 25.51 89 45.41 21 10.71 3 1.53 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

33 16.84 42 21.43 101 51.53 18 9.18 2 1.02 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

35 17.86 49 25.00 85 43.37 26 13.27 1 0.51 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

32 16.33 54 27.55 89 45.41 19 9.69 2 1.02 

เฉลี่ย  17.29  27.72  45.35  8.73  0.91 

ตำรำงที่ 24 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 5 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 5 ความพึงพอใจ                
อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.35 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.72 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ                 

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.16 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง               

คิดเป็นร้อยละ 40.82 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.14 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 46.43 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.67 
 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 48.89 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.04 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.35 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.98 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.84 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.51 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ก ารแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                       

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                  

คิดเป็นร้อยละ 36.73 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                     

คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.55 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

27 13.78 60 30.61 78 39.80 29 14.80 2 1.02 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

28 14.29 61 31.12 80 40.82 25 12.76 2 1.02 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

28 14.29 47 23.98 91 46.43 27 13.78 3 1.53 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

27 13.78 48 24.49 96 48.98 23 11.73 2 1.02 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

33 16.84 52 26.53 83 42.35 24 12.24 4 2.04 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

29 14.80 59 30.10 82 41.84 22 11.22 4 2.04 
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ประเด็น (รวม) ควำมพึงพอใจของประชำชน 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

37 18.88 58 29.59 73 37.24 25 12.76 3 1.53 

8) มีการแกไ้ขปญัหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

36 18.37 57 29.08 72 36.73 28 14.29 3 1.53 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

44 22.45 59 30.10 71 36.22 19 9.69 3 1.53 

เฉลี่ย  16.38  28.40  41.16  12.59  1.47 

ตำรำงที่ 25 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 6 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 6 ความพึงพอใจ                   
อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.16 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.40 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ               

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.61 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                

คิดเป็นร้อยละ 40.82 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.12 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 46.43 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.98 
 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 48.98 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.49 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.35 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.53 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.84 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.10 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจ                        

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.24 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.59 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                  

คิดเป็นร้อยละ 36.73 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.08 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง                        

คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.10 
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3. ปัญหำ อุปสรรค  
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงาน                

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีดังนี้ 
3 . 1  ก า ร เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร รม ขอ ง ปร ะช า ชน ที่ น า ม า บ ร ร จุ ใ น แผ น พัฒ นา ท้ อ ง ถิ่ น                                

(พ.ศ. 2561 - 2565) มีหลากหลายประเด็นท าให้โครงการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่
สอดคล้องกับจ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชน 

3.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มีจ านวนมาก ซึ่งภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นยังน้อย           
จึงด าเนินโครงการได้บางส่วน ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจึงน้อย 

3 .3  กา รจั ดล า ดั บค ว ามส า คัญของ โคร งก ารที่ เ สนอ เ ข้ า ม าบร รจุ ใ นแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น                       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการยังมีอยู่ในแผนโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณ
ของท้องถิ่น 

3.4 ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละด้านโดยตรง เช่นงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานนิติกร เจ้าพนักงานการเงิน เจ้าพนักงานจัดเก็บ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น การ
ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

3.5 ตั้ ง งบประมาณในการด า เนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่ เ พี ยงพอและ                           
บางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
 
4. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 4.1 ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่
ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุก
โครงการ 

4.2 โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   

4.3 ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

4.4 สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล                
ท่าอุแท รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.5 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ    
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   

 
 
 
 



- 66 - 
 

  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) และที่เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน ในพ้ืนที่ก่อนที่จะมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี                      
โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จ านวนโครงการที่อยู่ในพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 748 โครงการ จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 170 โครงการ 
และโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 49 โครงการ 
ด าเนินการ  

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.1.1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 1.1.2 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

1.1.3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และรางท่อระบายน้ า ท าให้เกษตรกร
สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

1.1.4 ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่ง
น้ าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

1.1.5 ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

1.1.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมาก
ขึ้น 

1.1.7 มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 



- 67 - 
 

  อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ควำมต้องกำรของประชำชน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค  

  
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท า
ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า 
ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆ สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

 
ขอบเขตและปริมำณของปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีอาชีพหลัก คือ การท าสวนยางพารา ปาล์ม
น้ ามันและสวนผลไม้ต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาชีพท าไร่ต่าง ๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต  
 ภาคการเกษตร เป็นสิ่ งส าคัญยิ่ งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าอุแท                      
เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
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ควำมต้องกำรของประชำชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ต้องการความรู้ ความร่วมมือในการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพ่ือลดการกดราคาของนายทุน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ต้องการ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมอาชีพเสริม ดึงดูดความสนใจของนักเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สถานที่
จ าหน่ายสินค้าของฝากต าบลท่าอุแท เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่นราคา
ยางพารา และผลไม้อ่ืน ๆ เป็นต้น  

1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
6.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้ำนสังคม 
       สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยัง
อาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้
สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ดังนี้ 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน         

ในอนาคต 
 

ขอบเขตและปริมำณของปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย  
1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2.ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิด
โรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้าน
เกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน 
หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียก
กันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  
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4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง
เลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง               
จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

 
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหา
สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ใน
เด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย 
เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ 
บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก 
และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการ
อบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน 
ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดย
จัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็น
นักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทต้องด าเนินการ
และคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 

ควำมต้องกำรของประชำชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ด้ำนกำรเมือง - กำรบริหำร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะ

ปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต  
ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี ้

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2.ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทมีความเชื่องช้า 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง

จริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทไม่

เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
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  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 

  ประชาชนใน เขตองค์ การบริ หารส่ วนต าบล ท่ า อุแท  บางส่ วนขาดความตระหนั ก                          
ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง             
ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของ
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล           
ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของ
ทรัพยากร  
 

  ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน                
ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการ
จัดหามีจ ากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมี
น้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทเป็นพ้ืนที่การเกษตร  
 
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดอบรมแกนน าในชุมชน/
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน
ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ 
และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ  
 

ควำมต้องกำรของประชำชน 
1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท                  
จัดขึ้น 

2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  
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3.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม                   
เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 

 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการ

จัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดของ
ชมุชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหา
ด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ และการปรับปรุงน้ าตกในเขต        
ท่าอุแทให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดธรรมชาติอย่างแท้จริง ในอนาคต 

 

ขอบเขตและปริมำณของปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก        

การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้
ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/
กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ างถูกต้องและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 
สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกำรพัฒนำ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยา
เสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมี
แผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลท่าอุแท 
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แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้  ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จ ากัด
ทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน  
 5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนินโครงการ
ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี
เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่ บ้านในส่วนของแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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บทสรุป 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                       
เมื่ อ วั นที่  14  มิ ถุ น ายน  2562 โด ยก าหนดโครงการที่ จ ะด า เ นิ นการตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                                
(พ.ศ. 2561 - 2565) รวม 748 โครงการ งบประมาณ 379,145,675 บาท และประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน 2561 

 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าอุแท จ านวนโครงการ 170 โครงการ โดยมีโครงการที่ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติประจ าปี/เงินอุดหนุน/เงิน
สะสม เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.82 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2562  ได้มีการด าเนินการ เบิกจ่ าย ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ                     
คิดเป็นร้อยละ 83.67  

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการจ านวน  21 โครงการ ได้ด าเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100              
ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี 2562 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
  ในยุทธศาสตร์ที่  2 มี โครงการจ านวน  2 โครงการ ยั งไม่ ได้ ด าเนินการจ านวน 2 โครงการ                            
คิดเป็น ร้อยละ 0 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการจ านวน  22 โครงการ ได้ด าเนินการ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.36 
ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 38.78 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี 2562 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่มีโครงการ 
  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
   ในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการจ านวน  2 โครงการ ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00                
ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 และคิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจ านวนโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี 2562 
   6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  ในยุทธศาสตร์ที่  6 มี โครงการจ านวน  3 โครงการ ยั งไม่ ได้ ด าเนินการจ านวน 3 โครงการ                               
คิดเป็น ร้อยละ 0 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ 
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2562) จ านวน 170 โครงการ  
- โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 41 โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ 24.12 
- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.88 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2562 ทั้ง 6 ยุทธศำสตร ์

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 49 โครงการ  
  - โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 41 โครงการ  
             คิดเป็นร้อยละ 83.67 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ  
             คิดเป็นร้อยละ 16.33 

 
ปัญหำและอุปสรรค 
1. เชิงปริมำณ 
 ๑.1 สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านโครงการพื้นฐาน ที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างทั่วถึง 
 

 ๑.2 การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่งบประมาณ ที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 

 ๑.3 การจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการยังไม่เป็นระบบและทันต่อความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังขาด
ประสบการณ์ท่ีดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2. เชิงคุณภำพ  
 ๒.๑ การให้ความสนใจของประชาชนต่องาน / โครงการของรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า  
 ๒.๒ ขาดการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  
 ๒.๓ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการโครงการ  
 ๒.๔ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๕ ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑ ด้ำนงบประมำณ  
 ๑.๑ ในการจัดสรรงบประมาณควรให้มีการกระจายเงินงบประมาณให้ครอบคลุม งาน / โครงการ  ตาม
ภาระหน้าที่ให้ครบทุกด้านในอัตราส่วนที่สูงขึ้น โดยงาน / โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
เป็นส าคัญ 
  ๑.๒ เนื่องจากอัตราส่วนงบประมาณที่ อปท.จัดเก็บภาษีเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ควรยกระดับ มาตรฐาน
การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นควบคู่ไปกับก าหนดมาตรการจูงใจในการเสียภาษี  
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๒ ด้ำนคุณภำพ  
 ๒.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา                
โดยชุมชนเอง  
 ๒.๒ ตรวจสอบติดตามโดยประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น โดยสถาบัน
หรือองค์กรที่เป็นกลางหรือโดยชุมชนเอง 
 

 ๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นโดยใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการด าเนินการ  
 

๓ ด้ำนปริมำณ  
 จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ
เน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของระบบ
โลกไร้พรมแดน
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ภำคผนวก 
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ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
 

1.โครงการเปลี่ยนท่อน ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

      
 
 

2.โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 7 

     
 
 

3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายศาลา-วังตะเคียน หมู่ที่ 9 

    
 
 

4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 401-รพช. พลายวาส หมู่ที่ 8 
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5.โครงการก่อสร้างเสริมสันฝ่ายเขือ่นน ้าล้น ซอยนายเขมิ หมู่ที่ 4 

    
 
 

6.โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยไร่ยาว หมู่ที่ 5 

    
 
 

7.โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเที่ยง หมู่ที่ 5 

    
 
 

8.โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
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9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท่าพอ – สี่แยกนายเชวง หมู่ที่ 10 

    
 
 

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าแร่ – มะขาม หมู่ที่ 3-4 

    
 
 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาหมอน – ทุ่งขรบ หมู่ที่ 11 

    
 
 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่แยกนายเชวง – คลองสระ หมู่ที่ 12 
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ผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
 
 1.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในต้าบล 

    
 

   
 
 

2.โครงการสร้างสมัพันธ์นันทนาการผูสู้งวัยกับหลานคนเก่งในเขต อบต. 

   
 
 

3. โครงการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวในการแก้ไขปญัหายาเสพติด 
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4. โครงการควบคุมป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าและฉดีวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี ยง 

    
 

5.โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตต้าบลท่าอุแท 

    
 

6.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

         
 

 


