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ค ำน ำ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   
ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาและรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                  
โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์ การบริหารส่ วนต าบลท่ า อุแท  ประจ าปี งบประมาณ 256 3 (ระหว่ าง เดื อนตุลาคม 256 2                            
ถึงเดือนกันยายน 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลท่าอุแททราบและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีประโยชน์ในการวางแนวทางในการก าหนดกิจกรรม /โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับ             
แนวทางการพัฒนาและงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ              
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดในการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของสังคมต่อไป 

 
 
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวาง
แผนการส่ ง เสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ ยวด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  
  (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
  (๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
  (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
  (๕) ท าให้เกิดความกระจ่างชัดในการด าเนินงาน  
  ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก 
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ                
ในการด าเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ า เป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ              
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ 
ด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด า เนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย 
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ แล้วผู้บริหาร
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โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด า เนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่
มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ ต้นทุนที่สูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมี
หน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (fulltime) เพียงจ านวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผล
ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร              
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไป
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบ
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปใน
ทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม
หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าว                    
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563                  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาและ
รายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
   เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง แผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้น ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ ประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ
ผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ 
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย              
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไป เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณี ที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชนหน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาด
เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่าย งบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก-น้อยเพียงใด            
ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการ
รายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆขอ งทุก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ                
ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  2.1 ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและ 
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
  2.2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้  
เงินอุดหนุน  
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  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่จะต้องด าเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน  
  2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ 
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน  
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ 
เงินกู ้ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘                    
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่ การวางแผน
การพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ ให้มั่นรอโอกาส
ที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  
  ๓.๒ เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน  
  ๓.๓ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ  
  ๓.๔ เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม  
  ๓.๕ เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน  
  ๓.๖ เพ่ือการพัฒนาแผนงาน  
  ๓.๗ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  
  ๓.๘ เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
  ๓.๙ เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  4.1 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   4.1.1 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  4.1.2 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   4.1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  4.1.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

การวางแผนพฒันา 
สว่นราชการด าเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมิน 

รวบรวมขอ้มลู/ตรวจสอบความถกูตอ้งประมวลผลขอ้มลู

และจดัท าสรุปรายงานผลการติดตาม 

เสนอคณะกรรมการและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

รายงานผลพรอ้มขอ้เสนอแนะของกรรมการฯ เสนอ

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน สภา อบต.คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

- ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

- เผยแพรต่ามสือ่ตา่ง ๆ เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เว็ปไซด ์อบต. ศนูยข์อ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ  

โดยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ในเดือนธนัวาคม 

- แจง้ทกุสว่นราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

แผนผังขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ทบทวน 

ปรบัปรุงแกไ้ข 

การน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ 
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        4.2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
จ านวน 11 คน ประกอบด้วย   
   4.2.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   4.2.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  4.2.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4.2.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 แสดงจ ำนวนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 

         4.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท                
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   4.3.1 ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
   4.3.2 ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  4.3.3 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 

 

         4.4 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท               
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ดังนี้ 
  4.4.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผล ไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  4.4.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  4.4.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าต ามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล  

เสนอความเห็น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

สภำ อบต.ท่ำอุแท 

คกก.พัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศภำยใน 15 วัน 

ปดิประกำศไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 



14  
 

  4.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท 
  4.4.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  4.4.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท             
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  4.4.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
      4.5 กำรรำยงำนผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยอย่างน้อย ปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4 แสดงขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ท่าอุแท 

ติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงาน 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 

เสน
อ 

 

ประกาศ 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
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5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  5.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ(process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้  
   5.1.1 กรอบเวลา (time &timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้
ในแผนการด าเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  
   5.1.2 ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน
แผนเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
   5.1.3 ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็น
ต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  
   5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
    5.1.4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีมีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 
     5.1.4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มี สภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
     5.1.4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
     5.1.4.4 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการ
พาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการ
ด ารงชีวิต 
     5.1.4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย 
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชน ลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณ
น้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 
    5.1.4.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น ต่อไปประชาชน เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญา
และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอัน
จะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
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    5.1.4.7 ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่า
สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ 
การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่  
    5.1.4.8 ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
    5.1.4.9 ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน/ชุมชน ได้รับอะไร
จากการด าเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ 
    5.1.4.10 การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งต าบล  

๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่นการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)               
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  

5.5 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
  5.5.1 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  

   5.5.2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  
  5.6 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน 
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
  ๕.๗ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
  ๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
  ๕.๙ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
  ๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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6. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนด   
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้  

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการดังนี้  

  6.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ โครงการ  

  6.1.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)  
  6.1.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  6.1.4 เครื่องมืออันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล           
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิง คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  6.1.5 กรรมวิธีอันได้แก่เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย
งบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อัน
ได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้ หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
   6.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล            
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ โครงการน ามาวิเคราะห์ปัญหาสรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา    
   6.2.2 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงาน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เอกสารการ
เบิกจ่ายภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด า เนินการติดตาม 
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีดังนี้  
  ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
   7.1.1 แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  7.1.2 แบบอ่ืนๆ  ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   -- แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   -- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   -- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

    -- ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)  
  ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าอุแทในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

-- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  
-- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทในแต่ละ

ยุทธศาสตร์  
  ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตาม
โครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ มอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและ
วิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

8. สถิติที่ใช้ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สถิติที่แสดงปริมาณน้ าฝน สถิติการเด

อุบัติเหตุ ความพึงพอใจต่างๆ 
        สถิติ หมายถึง ศาสตร์ หรือหลักการและระเบียบวิธีทางสถิติที่ว่าด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมีดังนี้ 
 8.1 อัตราร้ อยละหรือ เปอร์ เซนต์  (Percentage or Percent) คือสัดส่ วนเมื่ อ เทียบต่อ 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 
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คนไข้โรคทรวงอก 

= = 24.0% 
คนไข้ระบบทางเดินอาหาร 

= = 20.5% 
คนไข้ระบบประสาท 

= = 19.3% 
คนไข้ โรคตา หู คอ จมูก 

= = 14.9% 
คนไข้โรคอ่ืน ๆ 

= = 21.2% 
  รวมทั้งหมด = 100.0% 

 
  8.2 ค่าเฉลี่ย (Average, Mean) คือ ค่ากลางที่ได้มาจากการรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วแบ่ง (เฉลี่ย) ให้ได้
จ านวนเท่า ๆ กัน จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ในทางคณิตศาสตร์จะมีค่าเฉลี่ยอยู่หลายแบบ แต่ การหาค่าเฉลี่ย ที่
เราใช้กันบ่อยๆ (หรือเห็นกันบ่อยๆ) จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ค่าเฉลี่ยประชากร คือ ค่าเฉลี่ย ที่เฉลี่ยจากผลรวมของ
ข้อมูลทั้งหมด 
 
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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9. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 9.๑ ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด  

9.2 เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

9.3 ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย  
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนการเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น  

9.4 ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก  
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป ปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

9.5 ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร           
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี 
ความชัดเจนขึ้น เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป  

9.6 ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

9.7 ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า 
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือส่วนแรก คือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ) 

9.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหาอุปสรรค เหล่านี้
ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

9.9 การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย 
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ 
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ 
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย และไม่
ด าเนินโครงการในแบบเดียวกันนั้นอีก หรือเพ่ิมความระมัดระวังในการด าเนินการให้มากขึ้น ตลอดจนน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินการครั้งต่อไปในอนาคต 
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10. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอุแท 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประกอบด้วย                      
ผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
 10.1 นายวัชรพันธ์  ทองปลอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประธานกรรมการ 
 10.2 นายอุดม  แป้นประจุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท           กรรมการ  
 10.3 นายสิงห์ชล มลิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท           กรรมการ 
 10.4 นายศุภพฤทธิ์  จันทร์ภุชงค์    ผู้แทนประชาคมต าบล     กรรมการ 
 10.5 นายวิรัตน์  ชัยพงษ์   ผู้แทนประชาคมต าบล      กรรมการ 
 10.6 นางสาวเอกจิตรา  อินดาคร  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 10.7 นางวิไลวรรณ  พร้อมประเสริฐ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 10.8 นายไพโรจน์  โสมขุนทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 10.9 นายสุรินทร์  เทพแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 10.10 นายส าราญ  มุกน้อย  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 10.10 นายอุดมพงษ์  รื่นพานิช  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด า เนินงานตามแผน           
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการ
ของประชาคมท้องถิ่นและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูง  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีดังนี้ 
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

   1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   1.1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.1.4 การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   1.1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   1.1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   1.1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1.1.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   1.2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs  สู่สากล 
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   1.2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   1.2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 
   1.2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   1.3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1.3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
    1.3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   1.3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    1.3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขภาวะที่ดี 

1.3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
    1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    1.4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
    1.4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
      1.4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    1.4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

1.4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
            1.5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      1.5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      1.5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
          1.5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
    1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      1.6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
      1.6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     1.6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   1.6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     1.6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
        1.6.6 ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
     1.6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   1.6.8 ปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 

2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2.1.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
     2.1.2 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรคท์ักษะการท างานและการใช้ชวีิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
          2.1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
     2.1.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
   2.2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     2.2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของ
รัฐ การเข้าถึงการศึกษา จัดบริการด้านสุขภาพ มีที่ดินท ากินของตนเอง ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ิมเบี้ยคน
พิการและเบี้ยผู้สูงอาย ุ
     2.2.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
   2.2.3 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาผู้น า
ชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้บริการและจัดการทรัพยากร 

2.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  2.3.1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
    2.3.2 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
      2.3.3 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
   2.3.4 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
 2.3.5 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน 
   2.3.6 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้
สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ลดต้นทุนในการให้บริการ 
    2.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        2.4.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  
  2.4.2 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศโดยส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
   2.4.3 เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   2.4.4 ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
    2.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
    2.5.1 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
    2.5.2 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     2.5.3 สังคมมีความสมานฉันท์ 
     2.5.4 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     2.5.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
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  2.5.6 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
  2.5.7 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 
    2.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   2.6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
  2.6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  2.6.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.6.4 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   2.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   2.7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะโครงข่าย
ถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 
   2.7.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า 
   2.7.3 การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานการใช้พลังงานทดแทนส่งเสริมไทย
เป็นศูนย์กลางพลังงาน 
  2.7.4 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
   2.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
    2.8.1 ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
  2.8.2 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 
  2.8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวัฒนธรรมทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
   2.9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   2.9.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
  ภาคเหนือ : เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
 ภาคกลาง :  เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
 ภาคใต้ :  เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว  ได้มาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
   2.9.2 พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล 
      2.9.3 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
2.10.1 ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
2.10.2 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

    2.10.3 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมภิาค และนานาประเทศ 

3. แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558-2561  ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   3.1.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้น 
    3.1.2 สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    3.2.1 จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก 

3.3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hup) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
         3.3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับประเทศ   

3.4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
     3.4.1 ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
 3.4.2 เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3.4.3 ประชาชนมีสุขภาวะ 

3.5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ันคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   3.5.1 ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  3.5.2 พ้ืนที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ป่าบก ป่าชายเลน) 
    3.5.3 ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 – 2563 
ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  4.1 การสร้างความมั่นคงของชาติ 

6.2  การส่งเสริมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4  ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.6  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.7  การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.8  พัฒนาเศรษฐกิจ 
6.9  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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5. ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอุแท 
5.1 วิสัยทัศน์  

 “โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา น าพาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล                  
พร้อมพัฒนาสู่ต าบลน่าอยู่” 
 5.2  ยุทธศำสตร์ 

5.2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  5.2.3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.2.4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2.5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
  5.2.6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.3  เป้ำประสงค์ 
  5.3.1 การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอและทั่วถึง ได้แก่พัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
คมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
  5.3.2 ชุมชนเข้มแข็งประชาชนด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.3.3 ประชาชนในต าบลท่าอุแท มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  5.3.4 พัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5.3.5 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.3.6 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5.4  ตัวช้ีวัด 
  5.4.1 จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา 
  5.4.2 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง 
  5.4.3 ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.4.4 ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา, ร้อยละของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.4.5 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถิ่น, ระดับความส าเร็จจากจ านวนผู้ได้รับการบ าบัดมีจ านวนผู้ติดยาลดลง 
  5.4.6 ร้อยละของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ, ร้อยละ
ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและการสร้างเครือข่าย 
 5.5  ค่ำเป้ำหมำย 
  5.5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
  5.5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ ประปา ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค 
  5.5.3 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
  5.5.4 จัดท าผังเมืองต าบล 
  5.5.5 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  5.5.6 ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาภาคการเกษตร 
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  5.5.7 การพัฒนา การลงทุน พาณิชยธรรม 
  5.5.8 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  5.5.9 การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.5.10 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  5.5.11 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
  5.5.12 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
  5.5.13 แนวทางป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  5.5.14 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.5.15 การส่งเสริมและบ าบัด ฟ้ืนฟูและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.5.16 การส่งเสริม การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.5.17 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.5.18 รณรงค์และต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
  5.5.19 สร้างความมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 
  5.5.20 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.5.21 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 
  5.5.22 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
  5.5.23 การพัฒนาระบบการจัดการองค์กร 
 5.6  กลยุทธ์  
  5.6.1 ถนนมีจ านวนเพิ่มขึ้น และจ านวนถนนที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
  5.6.2 ขยายการผลิตน้ าประปา เพิ่มประสิทธิภาพเพียงพอและมีคุณภาพ 
  5.6.3 จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
  5.6.4 โครงการที่สนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
  5.6.5 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพ 
  5.6.6 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาภาคการเกษตร 
  5.6.7 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
  5.6.8 จ านวนกิจกรรมโครงการที่พัฒนาการศึกษา 
  5.6.9 จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงและส่งเสริมทางด้านศาสนา 
  5.6.10 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการกีฬา 
  5.6.11 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ 
  5.6.12 จ านวนกิจกรรม/โครงการ แก่เยาวชน 
  5.6.13 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ 
  5.6.14 จ านวนโครงการที่พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  5.6.15 จ านวนกลุ่ม/กิจกรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.6.16 การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
  5.6.17 จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.6.18 จ านวนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  5.6.19 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
  5.6.20 ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.6.21 จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาองค์กร 
  5.6.22 จ านวนพนักงาน  ผู้บริหาร  สมาชิก  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
  5.6.23 โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์กร 
 5.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
  5.7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
  5.7.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร 
  5.7.3 ประชาชนในต าบลท่าอุแทมีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  5.7.4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เป็นต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  5.7.5 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลยาเสพติด 
  5.7.6 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 5.8  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี  

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจแห่งชำติ 

ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี  

(พ.ศ. 2558-2561)  
ฉบับทบทวนใหม่  

(รอบปี พ.ศ. 2560) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำของ
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลท่ำอุแท 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจสิติกส ์

การเช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนยโ์ล 
จิสติกส์(Logistics Hup) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร 

พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

การพัฒนาสังคม
ปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่
ดี และมศีักยภาพในการ
แข่งขัน 

1. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

การพัฒนาสังคม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
2. การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี  

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจแห่งชำติ 

ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี  

(พ.ศ. 2558-2561)  
ฉบับทบทวนใหม่  

(รอบปี พ.ศ. 2560) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำของ
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลท่ำอุแท 

ด้านความมั่นคง 
 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ  สู่ความ
มั่งคั่ง  และยั่งยืน 
 

การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย  คณุภาพชีวิต
ที่ดีและมศีักยภาพใน
การแข่งขัน 

การสร้างความมั่นคงของ
ชาติ 

การพฒันาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม 

ด้านการปรับปรุงสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยอยา่งยั่งยืน 
 

การพัฒนาสังคม
ปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่
ดี และมศีักยภาพในการ
แข่งขัน 

1. การส่งเสริมบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ทางการเมือง 

การพัฒนาการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ตำรำงท่ี 1 แสดงกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

6. กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 6.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อปัญหำ สภำพปัญหำ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำ 
1. ปัญหาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  เส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ีบางสายช ารดุ 
และคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของชุมชนเมือง 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาเสน้ทางการคมนาคม
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านอื่น ๆ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน มีความสะดวก  รวดเร็วปลอดภัย 

2. การระบายน้ าในพ้ืนท่ีมีปญัหาหลาย
หมู่บ้าน เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกิดปญัหา
น้ าท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง 

การสร้างระบบบริหารจัดการน้ า ถือว่าเป็นการเตรียม
รับมือกับปัญหาน้ าท่วมหรือขาดแคลนน้ าได้ดีที่สดุ 
เช่นการสรา้งแหล่งกักเก็บน้ า การสร้างระบบ
ชลประทาน การสร้างระบบระบายน้ า 

3. ขาดระเบียบทางดา้นผังเมือง เนื่องจากขาด
การจัดการก่อสรา้งอาคารสถานท่ีที่ดีพอ 

การกระจายอ านาจในภารกิจการถ่ายโอนผังเมืองรวม
เมืองและผังเมืองชุมชนให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมนั้น เพื่อป้องกันสิ่งก่อสร้างที่ไม่พึง
ประสงคเ์กิดขึ้นในบริเวณที่ไม่เหมาะสม 

4. ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือน
ที่ตั้งอยู่ห่างไกล 

ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาทส าคัญในอนาคต
โดยเฉพาะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์จะสามารถ
แก้ปัญหาส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกลคูส่ายไฟฟ้า 

5. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ มีความ
จ าเป็นต้องติดตั้ง โดยเฉพาะบรเิวณจุดเสี่ยง 

ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินนับวันยิ่ง
รุนแรงขึ้น  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจะสามารถลด
ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
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ชื่อปัญหำ สภำพปัญหำ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำ 
6. ขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วง
หน้าแล้ง 

น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เปน็ปัจจัยที่ส าคญัใน
การด ารงชีวิตท้องถิ่นต้องดูแลจดัหาให้ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 1.  การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพยังไม่
เข้มแข็ง ซึ่งการรวมกลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยเพิ่มอ านาจการต่อรอง
ทางการตลาดท าให้สามารถก าหนดราคาสินค้าในราคา
ที่เหมาะสมได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 

2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร
ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน  ท าให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือ
ชุมชน 

สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลีย่นแปลงไป การท า
เกษตรตามฤดูกาลอย่างเดยีว อาจท าให้ผลผลิตลดลง 

3. การขาดความสนใจ จริงใจ จรงิจัง ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเอง ในการเอาใจใส่หรือ
สนใจกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐท าให้
โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบความส าเร็จ 

โครงการส่งเสริมตา่ง ๆ ท่ีรัฐจัดใหก้ับชุมชนจะประสบ
ความส าเร็จมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือร่วม
ใจทัศนคติของแต่ละชุมชน 

3. ปัญหาด้านสังคม 1. ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจใน
การป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ท าให้ยากแก่การ
ป้องกัน 

โรคระบาดนับวันยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น มีเช้ือโรคสายพันธ์ุ
ใหม ่

 2. ประชาชนยังขาดความสนใจใน การรักษา
สุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย 

ระบบครอบครัวมีแนวโนม้เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
สภาวะทางเศรษฐกิจบีบรดัให้ต้องท างานหาเงินมาใช้
จ่ายในครอบครัวท าใหไ้ม่มเีวลาดูแลเอาใจใสสุ่ขภาพ
อนามัยเท่าที่ควร 

3. ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ไดร้ับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง ท าให้ต้องด ารงชีวิตอยู่ด้วย
ความยากล าบาก 

ระบบครอบครัวมีแนวโนม้เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
สภาวะทางเศรษฐกิจบีบรดัให้ต้องท างานหาเงินมาใช้
จ่ายในครอบครัวท าใหไ้ม่มเีวลาดูแลเอาใจใส่บุคคลใน
ครอบครัวเท่าท่ีควร 

4. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนทีม่ีคุณภาพและทันสมัย
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยนี้ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูเ้ป็นสิ่งทีจ่ าเป็นและส าคญั
ต่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล
เท่าทันต่อโลกเพียงใด 

5. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามภูมปิัญญา
ชาวบ้าน เริ่มสญูหาย เนื่องจากไมไ่ด้รับความ
สนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง 

วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจนเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่นจะสูญหายไปหากไมม่ีการด ารงรักษาไว้ 

6. ขาดสถานท่ีในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การกีฬาจะสามารถสร้างสุขภาพท่ีดีให้เกิดขึ้นได้ จึง
สมควรที่จะมีการสนับสนุนการเลน่กีฬาตลอดทั้งการ
เตรียมสถานท่ีไว้รองรับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

4. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาที่เกดิจากภัยธรรมชาติทีเ่ป็นปัญหาที่
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ทรัพย์สิน นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้
ในระดับหนึ่ง 

ปรากฏการเอลนลิโย ท าใหส้ภาวะอากาศฤดูกาลของ
โลกเปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาตทิี่มีความรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ 

2. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลังจะ
สร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท หากไม่มีการ

ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการ การก าจดัขยะ
อย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกดิมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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ชื่อปัญหำ สภำพปัญหำ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำ 
วางแผนที่ดีจะกลายเป็นปญัหาที่ยากจะแก้ไข เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่ก าจดัยาก ขยะมีพิษมี

จ านวนมากขึ้น 
3. สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิละแหล่ง
โบราณสถาน ในพื้นที่ยังไมไ่ดร้ับการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้เป็นที่รู้จัก 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์จะเป็นที่นิยมมากข้ึน สมควรที่จะมีการ
พัฒนาหรือดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 

5. ปัญหาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 

1. ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันภัย
จากอุทกภัยและภัยใกลต้ัวต่าง ๆ 

ความปลอดภัยของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องส าคัญใน
การพัฒนา จึงสมควรที่จะมีการด าเนินตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบชุมชนและสังคม เช่น การ
จัดระเบียบชุมชนและสังคมแบบบรูณาการ จ านวน
เครือข่ายอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท ได้แก่ อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เครือข่ายประชาชนต้านภัยยาเสพตดิ 

6. ปัญหาด้านการ
พัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจงานเพิ่มขึ้น จากการถ่ายโอนภารกิจงานด้านตา่ง ๆ เป็นจ านวน
มากขึ้นส่งผลให้พนักงานจะต้องพร้อมรับงานใหม่อยู่
ตลอดเวลา จะต้องมีการจดัส่งพนักงานไปอบรมรบั
ความรู้ รับต าแหน่งเพ่ิมขึ้นเพื่อเตรยีมพร้อมรบัภารกิจ
งานท่ีเพิ่มขึ้น 

ตำรำงท่ี 2 แสดงกำรวิเครำะห์กรอบกำรท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้น าข้อมูลปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
มาวิเคราะห์เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าอุแท เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น โดยใช้ เทคนิคการ                       
“SWOT :  analysis” เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ดังนี้ 

6.1.1 จุดแข็ง (Strength = S) 
  -- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรน้ าและดิน เหมาะใน
การพัฒนาด้านการเกษตร 
  -- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับงานภายในต าบลท่าอุแทและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

-- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีอิสระในการ
จัดเก็บรายได้และบริหารการใช้จ่ายงบประมาณได้เอง 

-- ผู้บริหารท้องถิ่นสนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
-- มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของ เวทีประชาคม รวมถึงการจัดกิจกรรม

งานประเพณี และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  6.1.2 จุดอ่อน (Weakness=W) 
  สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทบางพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้ง  
บางพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง ในช่วงฤดูฝนน้ าป่าไหลหลากตัดถนนขาดส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถลงมาได้ในบางพ้ืนที่
และในช่วงฤดูแล้งก็เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง 
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  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดเก็บเองมีน้อย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากส่วนกลาง จึงท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ท าให้การพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุกด้าน 
ท าให้ประชาชนได้รับบริการและการช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง 
  ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญต่อการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ การบริหารจั ดการกลุ่มอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเทา่ที่ควร 

มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและบุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ
และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนขาดความรู้ความช านาญในด้านเทคโนโลยีส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
  6.1.3 โอกำส (Opportunities = O) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดหลักการกระจายอ านาจไว้ โดยรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที ่
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดย
ทีห่น่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 

รัฐบาลให้ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
6.1.4 อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat = T) 
-- รัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง 
  -- การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

-- ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีภารกิจเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณและบุคลากรมากรองรับในการปฏิบัติงาน 
-- ภาวะเศรษฐกิจผันผวนไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาด้าน

การเกษตร เช่นภาวะน้ ามันแพง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เป็นต้น 
  -- การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึกเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลจึง
เป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

 6.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.1 ด้านเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน “ปัญหาค่าครองชีพ” ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
รายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับมา ขณะที่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
เท่าท่ีควร รวมถึงสภาพของภาคการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบจนท าให้ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก
ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียังผันผวนสูง ขณะที่การส่งออกยังคงหดตัว ราคาพืชผลทางการเกษตรแม้จะปรับตัว
ดีขึ้นแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ท าให้ไม่สามารถไปเพ่ิมความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ เหล่านี้ยังคงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวมของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัวของการบริโภคน่าจะเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเงื่อนไขที่ว่าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลงและประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายปัจจัยที่
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เมือ่พิจารณาแล้วจะค่อนข้างเป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ 
และการท่องเที่ยวที่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 
   6.2.2 ด้านสังคม ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้ง
ส าคัญคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นท าให้ปัจจัยการ
ผลิตทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นเพ่ือดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ท าให้การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติลดลงทั้งนี้
การที่แรงงานลดลงอาจแก้ไขโดยการน าเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งจะมี
ผลท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อมการจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่จะลดลง
จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้รายได้ประชาชาติลดลงได้ ดังนั้นการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมท าให้เกิดผลกระทบทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  6.2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมากและเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพจนมีผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่ม
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชนบทที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ ได้แก่ทรัพยากรป่า
ไม้ ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรแหล่งน้ า เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และที่เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน               
เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน            
ในพ้ืนที่ก่อนที่จะมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2562 จ านวนโครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี                  
พ.ศ.2561-2565 และที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 307 โครงการ น ามาบรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 91 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
23,817,075 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี                
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์การ
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 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 
แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 
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ประเด็นพิจำรณำ คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได้ 
(เฉลี่ย)  

3.8 แผนงาน (5) 4.83 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.83 

รวม 100 95.5 
ตำรำงท่ี 3 แสดงผลกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
หมำยเหตุ : แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน คะแนนเต็ม 600 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 573 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 95.5 
 
 1.1.2 การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 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-Weakness (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 4 แสดงรำยละเอียดกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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1.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (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 5 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  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนด
ไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา เทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
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 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 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
พัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

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

(5) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต  อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ  ลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5) 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม       
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 
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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 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการ
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 

เป็นโครงการที่ด า เนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่  จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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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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 6 แสดงรำยละเอียดกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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1.2  แบบอ่ืน ๆ  
 

 แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 7 แสดงผลกำรประเมินตนเองตำมแบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
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แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก 1 ปีช่วงเดือนธันวำคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ 
3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 1-5 (พ.ศ.2563) 
 

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. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

12 2,640,000 65 30,662,550 164 201,174,400 101 196,084,000 46 34,844,500 388 465,405,450 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000 2 60,000 1 30,000 - - - - 4 120,000 

3. การพัฒนาสังคมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

38 32,045,425 86 24,705,425 110 28,660,425 93 28,155,425 76 21,555,425 403 135,122,125 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

5. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม 

5 4,275,000 10 7,905,000 17 6,061,200 9 4,476,200 1 311,200 44 23,028,600 

6. การพัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

3 430,000 3 430,000 14 2,785,000 7 492,000 2 150,000 29 4,287,000 

รวม 63 39,500,425 170 64,002,975 308 238,751,025 210 229,207,625 125 56,861,125 878 628,323,175 

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  
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4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประมำณ และกำรเบิกจ่ำย 
   ผู้บริหาร อบต.ท่าอุแท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 91 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 23,817,075 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติง บประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2563 โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.64  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินงานจ านวน 34 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 37.36 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โครงกำรตำม
ข้อบัญญัติ 

งบประมำณ
(บำท) 

เบิกจ่ำยแล้ว 
(โครงกำร) 

จัดท ำ
โครงกำร 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงกำรที่
ไม่ได้ท ำ 

(โครงกำร) 

โครงกำรที่
ไม่ท ำ คิด
เป็นร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 32 16,063,000 31 34.07 1 1.10 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 0 - 

3. การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 6,704,075 22 24.18 30 32.97 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 0 - 

5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 4 445,000 2 2.20 2 2.20 

6. การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 605,000 2 2.20 1 1.10 

รวม 91 23,817,075 57 62.64 34 37.36 

 
ตำรำงท่ี 9 แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมประมำณ และกำรเบิกจ่ำย 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่
ก ำหนดไว้ โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก 1 ปีช่วงเดือนธันวำคม  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปรำกฏในแผนพัฒนำ 5 ปี ปรำกฏในข้อบัญญัติปี 2563 ผลกำรด ำเนินงำนเบิกจ่ำยแล้ว ด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

จ ำนวน
งบประมำณ 

ของ
แผนพัฒนำ 

ของ
ข้อบัญญัติ 

จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

164 201,174,400 33 16,063,000.00 31 14,595,651.11 18.90 93.94 1 3.03 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000 0 - 0  - - 0 - 
3. การพัฒนาด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

110 28,660,425 52 6,773,675.00 22 5,481,903.00 20.00 42.31 30 57.69 

4. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 40,000 0 - 0  - - 0 - 

5. การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม 

17 6,061,200 4 445,000.00 2 331,300.00 11.76 50.00 2 50.00 

6. การพัฒนาด้านการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

14 2,785,000 3 605,000.00 2 446,940.00 14.29 66.67 1 33.33 

รวม 307 238,751,025 91 23,886,675.00 57 20,855,794.11 18.57 62.64 34 37.36 
ตำรำงท่ี 10 แสดงผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
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1.3 ข้อมูลในระบบ E-plan http://e-plan.dla.go.th/  
รำยละเอียดโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 โดยมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว กำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ
อนุมัติ 

ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ      
1 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน – ดอน

หลวง หมู่ที่ 123 
450,000 - 449,000 1,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขาน้อย หมู่ที่ 3 520,000 359,000 - 161,000  
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคราม หมู่ที่ 9 479,000 - 477,000 2,000  
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกล่อมชู หมู่ที่ 8 198,000 198,000 - -  
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลา – วังตะเคียน หมู่ที่ 9 470,000 470,000 - -  
6 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบ้านช่องเนียงหมู่ที่ 8 340,000 - 339,000 1,000  
7 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น สายนายอรุณ หมู่ที่ 6 550,000 - - 550,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
8 โครงการบุกเบิกถนนซอยทุ่งต าเสา หมู่ที่ 6 497,000 476,500 - 20,500  
9 โครงการขยายเขตประปา ซอยวัดพระพุทธบาท (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 490,000 480,800 - 9,200  

10 โครงการขยายผิวจราจร ถนนซอยโรงอิฐ หมู่ที่ 5 330,000 - 311,000 19,000  
11 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหัวเตย – ไร่บน หมู่ที่ 13 357,000 357,000 - -  
12 โครงการปรับปรุงถนน ซอยดินแดง หมู่ที่ 5 660,000 660,000 - -  
13 โครงการปรับปรุงถนน สายบัวหลวง หมู่ที่ 11 1,000,000  819,330 180,670  
14 โครงการปรับปรุงถนน สายวัดถ้ า – หัวศอก หมู่ที่ 1 995,000  793,383 201,617  
15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าแร่ – มะขาม  

หมู่ที่ 4 
950,000 950,000 - -  

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

ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

16 โครงการปรับปรุงถนนสายท่าพอ – สี่แยกนายเชวง หมู่ที่ 10 479,000 - 479,000 -  
17 โครงการปรับปรุงถนนสายศาลา – วังตะเคียน หมู่ที่ 13 418,000 418,000 - -  
18 โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายเชวง – คลองสระ หมู่ที่ 12 1,000,000 1,000,000 - -  
19 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 470,000 461,000 - 9,000  
20 โครงการปรับปรุงพัฒนาทางเท้า สายน้ าตกลานช้าง หมู่ที่ 13 90,000 88,230 - 1,770  
21 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 500,000 499,000 - 1,000  
23 โครงการเปลี่ยนท่อประปา ถนนสายดอนมดคัน หมู่ที่ 2 490,000 - 490,000 -  
24 โครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 9 297,000  297,000 -  

เพ่ิม 1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 440,000  435,000 5,000  
เพ่ิม 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 499,000 499,000  -  
เพ่ิม 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเนียง หมู่ที่ 8 499,000 499,000  -  
เพ่ิม 4 โครงการขยายเขต/ปรับปรุงระบบราหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 499,000 499,000  -  
เพ่ิม 5 โครงการขยายเขตประปาสายค าสน-กรูด (ท่อ PE) หมู่ที่ 10 499,000 499,000  -  
เพ่ิม 6 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 498,000 498,000  -  
เพ่ิม 7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ซอยไร่ยาว หมู่ที่ 5 499,000 499,000  -  

แผนงำนเคหะและชุมชน      
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ซอยตาเที่ยง หมู่ที่ 5 300,000 - 215,209.65 84,790.35  
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยวัดพระพุทธบาท (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7 300,000 - 80,198.46 219,801.54  

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 16,063,000 9,410,530 5,185,121 1,467,349  
ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2563 

ตำรำงท่ี 11 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 1  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 200,000 - 135,955 64,045  

2,3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,074,500 - 1,074,500 -  
4 อุดหนุนกิจกรรมการศึกษา 3,800,000 - 3,761,380 38,620  

แผนงำสำธำรณสุข      
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
130,000 - 86,858 43,142  

2 โครงการป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 50,000 - - 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 50,000 - - 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
4 โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 1 
10,000  10,000 -  

5 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 5,000  5,000 -  
6 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 1 5,000  5,000 -  
7 โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 2 
10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 2 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
9 โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็ก หมู่ที่ 2 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 3 

10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 3 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

12 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ
อนุมัติ 

ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้ายภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 4 

10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

14 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

15 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 4 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
16 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be No1 หมู่ที่ 1 5,000  5,000 -  
17 โครงการสิบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 5 
10,000  10,000 -  

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็ก หมู่ที่ 5 5,000  5,000 -  
19 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be No1 หมู่ที่ 6 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 6 

10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก  
หมู่ที่ 6 

5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

22 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be No1 หมู่ที่ 7 7,000  7,000 -  
23 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 6,000  6,000 -  
24 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 7 7,000  7,000 -  
25 โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่

ที่ 8 
10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

26 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ 8 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก  
หมู่ที่ 8 

5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

28 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be No1 หมู่ที่ 9 7,000   7,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ
อนุมัติ 

ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

29 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 6,000   6,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

30 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 9 7,000   7,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

31 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด tobe No1 หมู่ที่ 10 5,000  5,000 -  
32 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 5,000  5,000 -  
33 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 10 
10,000  10,000 -  

34 โครงการสิบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 11 

10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

35 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 11 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

36 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

37 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 หมู่ที่ 12 

10,000   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

38 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

39 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 12 5,000   5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

40 โครงการปรับปรุงภาวะฏภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 13 5,000  5,000 -  
41 โครงการควบคุมโคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 13 5,000  5,000 -  
42 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

หมู่ที่ 13 
10,000  10,000 -  

เพ่ิม 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

300,000 - 293,210 6,790  
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ
อนุมัติ 

ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

เพ่ิม 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพ่ือการป้องกันตนเอง 

29,175 - - 29,175 ไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
1 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชน ใน

เขตต าบลท่าอุแท 
600,000 - - 600,000  

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 
เยาวชน และประชาชนอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

50,000 - - 50,000  

3 โครงการสืบสานกตัญญูกตเวทิตา 200,000 - - 200,000  
4 อุดหนุนกิจกรรมการจัดงานรัฐพิธีและศาสนา 30,000 - 30,000 -  
 รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 6,773,675 0 5,481,903 1,291,772  

ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2563 
ตำรำงท่ี 12 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 3  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
1 โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 15,000 - 11,300 3,700  
2 โครงการติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุ 350,000 - 320,000 30,000  

เพ่ิม 1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 80,000 - - 80,000  
เพ่ิม 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) 
0 - - -  

 รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 445,000 0 331,300 113,700  
ตำรำงท่ี 13 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 5  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ

อนุมัติ 
ผูกพัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

แผนงำนบริหำรทั่วไป 
1 โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

400,000 - 399,990 10  

2 โครงการการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 200,000 - 46,950 153,050  
3 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจ าปี 5,000 - - 5,000 ไม่ได้

ด าเนินการ 
 รวมยุทธศำสตร์ที่ 6 605,000 0 446,940 158,060  

ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562  
ตำรำงท่ี 14 แสดงผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ที่ 6  
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รำยกำรครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ  2563 โอนเพิ่ม 6 รำยกำร งบประมำณ 272,720 บำท 

งาน 
หมวด
รายจา่ย 

ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

โอนเพิม่ 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพนั 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0.00 17,200.00 0.00 0.00 16,700.00 500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 0.00 23,600.00 0.00 0.00 22,800.00 800.00 

งานบริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 104,300.00 0.00 0.00 100,540.00 3,760.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 59,300.00 0.00 0.00 55,180.00 4,120.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

โครงการจัดซื้อถังพักน้ าประปา 
ขนาด 4,000 ลิตร 2 ใบ (บ้าน
นายมานะ)  
หมู่ที่ 9 

0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์จม
ใต้น้ า (Submesible Pump) 

0.00 77,500.00 0.00 0.00 77,500.00 0.00 

ที่มำ : ข้อมูลจำกระบบ E-plan ระหว่ำงตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2563 
ตำรำงท่ี 15 แสดงผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรครุภณัฑ์ ปีงบประมำณ  2563 
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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 188 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.00 

 
1. เพศ   

เพศ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 86 45.74 
หญิง 102 54.26 

รวม 188 100.00 
 

2. อายุ   
อำยุ จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 18 9.57 
20-30 ปี 22 11.71 
31-40 ปี 40 21.28 
41-50 ปี 51 27.14 
51-60 ปี 41 21.80 
มากกว่า 60 ปี 16 8.50 

รวม 188 100.00 
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3. การศึกษา  
กำรศึกษำ จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษา 60 31.91 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 85 45.21 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 4.79 
ปริญญาตรี 34 18.09 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 - 

รวม 188 100.00 
  
 

4. อาชีพ  
อำชีพ จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

รับราชการ 8 4.26 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 2.66 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 36 19.15 
รับจ้าง 41 21.81 
นักเรียน/นักศึกษา 25 13.30 
เกษตรกร 71 37.77 
อ่ืน ๆ (ระบุ) แม่บ้าน 2 1.06 

รวม 188 100 
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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 

36 19.15 80 42.55 62 32.98 10 5.32 0 - 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

32 17.02 79 42.02 63 33.51 14 7.45 0 - 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

42 22.34 65 34.57 64 34.04 17 9.04 0 - 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

45 23.94 58 30.85 67 35.64 18 9.57 0 - 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

38 20.21 48 25.53 81 43.09 21 11.17 0 - 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

36 19.15 57 30.32 75 39.89 18 9.57 2 1.06 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

47 25.00 65 34.57 58 30.85 17 9.04 1 0.53 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

44 23.40 65 34.57 57 30.32 20 10.64 2 1.06 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

56 29.79 64 34.04 49 26.06 17 9.04 2 1.06 

เฉลี่ย  22.22  34.34  34.04  8.98  0.41 

ตำรำงที่ 16 แสดงควำมพึงพอใจในภำพรวม 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ใน                
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.34 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.04 รายละเอียดดังนี้ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน อยู่ในระดับมาก                  
คิดเป็นร้อยละ 42.55 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.98 

 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   
คิดเป็นร้อยละ 42.02 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.51 

 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.04 
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 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                             
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.64 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.85 

 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.09 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.53  

 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.89 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.32 

 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                        
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.85 

 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.32 

 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก                           
คิดเป็นร้อยละ 34.04 รองลงมาคือพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.79 

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 ำน

วน 
ร้อยละ 

1) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

42 22.34 75 39.89 62 32.98 9 4.79 0 - 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

41 21.81 68 36.17 67 35.64 11 5.85 1 0.53 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

38 20.21 65 34.57 69 36.70 15 7.98 1 0.53 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

43 22.87 65 34.57 64 34.04 14 7.45 2 1.06 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

39 20.74 60 31.91 62 32.98 25 13.30 2 1.06 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

37 19.68 62 32.98 69 36.70 18 9.57 2 1.06 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

46 24.47 48 25.53 77 40.96 16 8.51 1 0.53 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

51 27.13 50 26.60 67 35.64 19 10.11 1 0.53 
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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 ำน

วน 
ร้อยละ 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

54 28.72 58 30.85 58 30.85 17 9.04 1 0.53 

เฉลี่ย  23.11  32.57  35.17  8.51  0.65 

ตำรำงที่ 17 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 1 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 ความพึงพอใจ                  
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.17 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.57 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน  ระดับความพึงพอใจ            

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.89 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.98 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.64 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.57 
 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                             

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.04 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.98 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.91 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.70 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.98 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                       

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.96 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.53 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                 

คิดเป็นร้อยละ 35.64 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.60 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก                   

คิดเป็นร้อยละ 30.85 เท่ากับระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.85 
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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 

35 18.62 58 30.85 66 35.11 27 14.36 2 1.06 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

34 18.09 68 36.17 54 28.72 30 15.96 2 1.06 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

32 17.02 58 30.85 69 36.70 27 14.36 2 1.06 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

31 16.49 55 29.26 68 36.17 32 17.02 2 1.06 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

33 17.55 57 30.32 70 37.23 24 12.77 4 2.13 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

28 14.89 61 32.45 65 34.57 31 16.49 3 1.60 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

35 18.62 68 36.17 55 29.26 29 15.43 1 0.53 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

38 20.21 65 34.57 58 30.85 23 12.23 4 2.13 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

41 21.81 64 34.04 59 31.38 23 12.23 1 0.53 

เฉลี่ย  18.14  32.74  33.33  14.54  1.24 

ตำรำงที่ 18 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 2 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 2 ความพึงพอใจ               
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.74 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน  ระดับความพึงพอใจ            

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.85 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   

คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.72 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.85 
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 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                      
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.26 

 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.23 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.32  

 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.57 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.45 

 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                      
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.26 

 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                
คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.85 

 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก                    
คิดเป็นร้อยละ 34.04 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.38 

 
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 

41 21.81 74 39.36 62 32.98 9 4.79 2 1.06 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

35 18.62 78 41.49 62 32.98 11 5.85 2 1.06 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

38 20.21 64 34.04 74 39.36 10 5.32 2 1.06 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

35 18.62 70 37.23 74 39.36 6 3.19 3 1.60 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

42 22.34 46 24.47 76 40.43 20 10.64 4 2.13 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

36 19.15 62 32.98 69 36.70 19 10.11 2 1.06 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

31 16.49 70 37.23 69 36.70 15 7.98 3 1.60 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

35 18.62 69 36.70 65 34.57 16 8.51 3 1.60 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

41 21.81 61 32.45 63 33.51 22 11.70 1 0.53 
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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 

เฉลี่ย  19.74  35.11  36.29  7.57  1.30 

ตำรำงที่ 19 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 3 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 3 ความพึงพอใจ                 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.29 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.11 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน  ระดับความพึงพอใจ               

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.98 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                     

คิดเป็นร้อยละ 41.49 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.98 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.04 
 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.23 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.43 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.47 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.70 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.98 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                   

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.23 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.70 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                     

คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.57 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                  

คิดเป็นร้อยละ 33.51 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.45 
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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 

32 17.02 59 31.38 70 37.23 26 13.83 1 0.53 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

33 17.55 61 32.45 69 36.70 22 11.70 3 1.60 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

35 18.62 47 25.00 74 39.36 31 16.49 1 0.53 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

37 19.68 57 30.32 61 32.45 30 15.96 3 1.60 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

38 20.21 51 27.13 75 39.89 20 10.64 4 2.13 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

39 20.74 49 26.06 72 38.30 27 14.36 1 0.53 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

41 21.81 46 24.47 69 36.70 28 14.89 4 2.13 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

41 21.81 47 25.00 61 32.45 36 19.15 3 1.60 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

39 20.74 53 28.19 59 31.38 35 18.62 2 1.06 

เฉลี่ย  19.80  27.78  36.05  15.07  1.30 

ตำรำงที่ 20 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 4 

จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 ความพึงพอใจ                 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.05 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.78 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน  ระดับความพึงพอใจ                 

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.23 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.38 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                   

คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.45 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 4) มีการรายงานผลการด า เนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ระดับความพึ งพอใจ                           

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.45 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.32 
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 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.89 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.13 

 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.30 
รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.06 

 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                         
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.47 

 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง              
คิดเป็นร้อยละ 32.45 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                 
คิดเป็นร้อยละ 31.38 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.19 

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 

47 25.00 56 29.79 65 34.57 19 10.11 1 0.53 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

45 23.94 53 28.19 75 39.89 14 7.45 1 0.53 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

35 18.62 56 29.79 75 39.89 21 11.17 1 0.53 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

37 19.68 53 28.19 83 44.15 14 7.45 1 0.53 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

45 23.94 57 30.32 73 38.83 9 4.79 4 2.13 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

41 21.81 41 21.81 79 42.02 24 12.77 3 1.60 

7) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

43 22.87 41 21.81 83 44.15 19 10.11 2 1.06 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

43 22.87 45 23.94 75 39.89 24 12.77 1 0.53 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

46 24.47 44 23.40 79 42.02 17 9.04 2 1.06 

เฉลี่ย  22.58  26.36  40.60  9.52  0.95 

ตำรำงที่ 21 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 5 
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จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 5 ความพึงพอใจ                
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.36 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน ระดับความพึงพอใจ                 

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.79 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง               

คิดเป็นร้อยละ 39.89 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.19 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 39.89 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.79 
 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 44.15 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.19 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.83 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.32 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.02 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.81 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ                       

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.15 รองลงมาคือพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.87 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                  

คิดเป็นร้อยละ 39.89 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 23.94 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                     

คิดเป็นร้อยละ 42.02 รองลงมาคือพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.47 
 

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 

37 19.68 50 26.60 67 35.64 32 17.02 2 1.06 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

38 20.21 51 27.13 72 38.30 25 13.30 2 1.06 

3) มีการเปดิโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กจิกรรม 

38 20.21 57 30.32 63 33.51 27 14.36 3 1.60 

4) มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

37 19.68 58 30.85 68 36.17 23 12.23 2 1.06 

5) มีความโปร่งใสในการดา
เนินโครงการ/กิจกรรม 

43 22.87 57 30.32 60 31.91 24 12.77 4 2.13 

6) มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

39 20.74 58 30.85 65 34.57 22 11.70 4 2.13 
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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 

47 25.00 48 25.53 65 34.57 25 13.30 3 1.60 

8) มีการแกไ้ขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

46 24.47 47 25.00 64 34.04 28 14.89 3 1.60 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับ
จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

45 23.94 49 26.06 72 38.30 19 10.11 3 1.60 

เฉลี่ย  21.87  28.07  35.22  13.30  1.54 

ตำรำงที่ 22 แสดงควำมพึงพอใจในยุทธศำสตร์ที่ 6 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 6 ความพึงพอใจ                   
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.22 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.07 รายละเอียดดังนี้ 
 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชน  ระดับความพึงพอใจ               

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.64 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.60 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                

คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.13 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 33.51 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.32 
 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.85 
 5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.91 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.32 
 6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.57 

รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.85 
 7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่ น ระดับความพึงพอใจ                        

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.57 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.53 
 8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                  

คิดเป็นร้อยละ 34.04 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                        

คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.06 
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3. ปัญหำ อุปสรรค  
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด 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 าบลท่าอุแท 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 เป็นต้น การด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

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

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

4.1 ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่
ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วน          
ทุกโครงการ 

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   
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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 2563 จ านวน 307 โครงการ 
และโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 91 โครงการ 
ด าเนินการ  

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   1.1.1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพ
และพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 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 าให้มี                 
แหล่งน้ าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

1.1.5 ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

1.1.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

1.1.7 มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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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

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

  
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่นค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท าท า
สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท    
ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไป  
ว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุน
ในด้านอ่ืนๆ 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 าบลท่าอุแทมีความล่าช้า 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทไม่

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

  ประชาชนใน เ ขตองค์ 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 การบริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท จัดขึ้น 
2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  
3.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม                   

เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 



75  
 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการ

จัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดของ
ชุมชน 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 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพี ยงพอ 
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 
แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
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 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 ประกาศตามหอกระจายข่ าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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บทสรุป 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอุแท 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ทั้งสิ้นจ านวน 878 โครงการ งบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 628,323,175 บาท และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 จากการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ านวนโครงการ 307 โครงการ งบประมาณ 238,331,025 บาท โดยมีโครงการที่ใช้งบประมาณ
จากข้อบัญญัติประจ าปี/เงินอุดหนุน/เงินสะสม เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.64 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  ได้มีการด าเนินการ เบิกจ่าย ก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.64 (57/91*100)  

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการจ านวน  32 โครงการ ได้ด าเนินการ 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.88 
(31/32*100) ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 34.07 (31/91*100) ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่มีโครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการจ านวน 52 โครงการ ได้ด าเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.31 
(22/52*100) ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 24.18 (22/91*100) ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่มีโครงการ 
  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
   ในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการจ านวน 4 โครงการ ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00              
(2/4*100) ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 และคิดเป็นร้อยละ 2.20 (2/91*100) ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 
   6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงการจ านวน 3 โครงการ ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66              
(2/3*100) ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 และคิดเป็นร้อยละ 2.20 (2/91*100) ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ 
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563) จ านวน 307 โครงการ  
- โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 57 โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ 18.57 (57/307*100) 
- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 250 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.43 (250/307*100) 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2563 ทั้ง 6 ยุทธศำสตร ์

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 91 โครงการ  
  - โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 57 โครงการ  
             คิดเป็นร้อยละ 62.63 (57/91*100) 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.36 (34/91*100)  

 
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  โดย
ชุมชนเอง  
 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 2563 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน – ดอนหลวง หมู่ที่ 1,2,3 

         
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคราม หมู่ที่ 9 

         
3.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบ้านช่องเนียง หมู่ที่ 8 

       
4.โครงการขยายผิวจราจร ถนนซอยโรงอิฐ  หมู่ที่ 5 

               

5.โครงการปรับปรุงถนน สายบัวหลวง หมู่ที่ 11 

        



 
 

6.โครงการปรับปรุงถนนสายท่าพอ- สี่แยกนายเชวง  หมู่ที่ 10 

         

7.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

        

      8.โครงการเปลี่ยนท่อประปา ถนนสายดอนมดคัน หมู่ที่ 2 

              

9.โครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 9 

            

10.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 

        



 
 

    11.โครงการติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุ 

         
       

12.โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหัวเตย – ไร่บน หมู่ที่ 13 

                                            

      13.โครงการบุกเบิกถนนซอยทุ่งต าเสา หมู่ที่ 6 

              

         

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ผลการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 
 

1.โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

          
 

2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

           
 

                      

  3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
 

               
 

                                      



 
 
      

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                               แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทในภาพรวม  
ส่วนที่ 3 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
           ในแต่ละยุทธศาสตร์  

ค าอธิบาย : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
ในภาพรวม โดยมีการก าหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ( ) ชาย    ( ) หญิง  
 

2. อายุ   ( ) ต่ ากว่า 20 ปี   ( ) 20-30 ปี    ( ) 31-40 ปี     
( ) 41-50 ปี    ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกว่า 60 ปี  

 

3. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา      ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
  ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    ( ) ปริญญาตรี   ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ    ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  ( ) รับจ้าง    ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) เกษตรกร  
  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)…......................................................…  
ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องตามความพึงพอใจของท่าน 

   ระดับความพอใจมากท่ีสุด   = 5 คะแนน    ระดับความพอใจมาก         = 4 คะแนน 
   ระดับความพอใจปานกลาง  = 3 คะแนน   ระดับความพอใจน้อย        = 2 คะแนน 
   ระดับความพอใจน้อยที่สุด   = 1 คะแนน 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      
 

 



 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบาย : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
ค าชี้แจง : ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องตามความพึงพอใจของท่าน 

   ระดับความพอใจมากท่ีสุด   = 5 คะแนน   ระดับความพอใจมาก         = 4 คะแนน 
   ระดับความพอใจปานกลาง  = 3 คะแนน   ระดับความพอใจน้อย        = 2 คะแนน 
   ระดับความพอใจน้อยที่สุด   = 1 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      
 

 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      

 



 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
  

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็น 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น      
8) มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

รวม      

ข้อเสนอแนะ  

  
  
ปัญหา/อุปสรรค 

  
  



 






