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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ            
ทุกปี 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน  หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกิน
ที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น   เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้น   
อยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไป         
สู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความ
เที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที ่2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) และเพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  วิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี  (พ .ศ .2561 - 2564 ) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ก าหนด
ไว้และน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
1.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารต าบล 

1.1 ด้านพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 
คือ  

  1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล  เพื่อให้มีเวทีในการรับฟัง และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2) สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  และสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  บนหลักการ  “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”   

3) ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ     
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ  และการสร้างผลิตภัณฑ์  OTOP  

ของชุมชน 
2) สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคง  โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน  

หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   
3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพ่ือระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม 
4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โดยจัดให้มีตลาดนัดกลาง  หรือตลาดนัดชุมชน  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ค้าขายและประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก 
 1.3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 

1) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของประชาชน  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่   

3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (๓ ขวบ) ให้รองรับการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 



 

4) สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน  ตามแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 

5) ส่งเสริมการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
 1.4 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน  เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน  โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา  คือ 
  1) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   (สปสช .)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

2) สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  (รพ.สต.)  
3) ส่งเสริมการท าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข  เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุข   (อสม.) 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อสผ.) และชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีศักยภาพในการบูรณาการการท างานด้าน
สาธารณสุขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  หรือแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายหมอ
เขียว เพ่ือให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักการ “หมอที่ดีทีสุ่ด  คือตัวเราเอง” 
 1.5 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการเพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ 
ในเรื่องของความมีน้ าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
  1) ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนอย่างเท่าเทียม 

2) ส่งเสริมการด าเนินงานของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง  เพ่ือการพัฒนาการออก   ก าลังกาย  และ
เล่นกีฬาของประชาชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  อย่างเป็นรูปธรรม 

3) สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา  และลานกีฬาชุมชน  ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย  ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกชุมชนพ้ืนที่ 
 1.6 ด้านการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา  คือ 

1) ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการสัญจรทางถนน  อาทิเช่น  ไฟจราจร  ไฟเตือน
กระพริบ  กระจกโค้งเงา  ลูกระนาด  และป้ายเตือนต่าง ๆ 

2) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟทางส่องสว่าง หรือไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่
จุดล่อแหลม 

3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และศูนย์ อปพร.  ตลอดจน
บุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

1.7 ด้านการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้  ความสามารถและพร้อมต่อ

การให้บริการประชาชน  โดยเฉพาะจิตส านึกในการให้บริการที่ดีโดยยึดหลัก  “ประชาชน คือ นาย” 
2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   
3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมครบวงจร  (ONE  STOP SERVICE)  
4) ปรับปรุงสถานที่  และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ

ให้ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอ 



 

1.8 ด้านการพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
1) การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมของจังหวัด

ราชบุรี 
2) การด าเนินการและบังคับใช้ข้อบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลกระทบต่อสุขอนามัย

และสภาพแวดล้อมของชุมชน 
1.9 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 

1) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และแหล่ง
น้ าสาธารณะทางธรรมชาติ  และที่สร้างขึ้น  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา และขยายเขตระบบประปา  และไฟฟ้าให้ประชาชนได้
ใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

3) พัฒนาระบบหอกระจายข่าย  และเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการวางระบบหอ
กระจายข่าวอัตโนมัติ  เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

1.10 ด้านการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ชุมชน  และสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม  อย่างย่ังยืน  โดยมีกรอบ
แนวทางการพัฒนา  คือ 

1) ส่งเสริมให้ชุมชน  จัดท าโครงการบ้านน่าอยู่  ชุมชนน่ามอง  โดยการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ไม้
ดอกและไม้ประดับ  ในบ้านเรือนของตนเอง  รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะ 

2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  โดยน าโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาด าเนินการ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ  ทั้งในส่วนของการลดปริมาณ
ขยะและการคัดแยกขยะ  หรือการรีไซเคิล   

4) ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน  รวมทั้งการ
ใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน  
 
2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปี 

2.๑  วิสัยทัศน์ 
“ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นชุมชนน่าอยู่ ” 

 2.2  พันธกิจ 
๑. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มรายได้ 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
๔. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. บ ารุง รักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 
 
 



 

 2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
๒. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
๓. มีระบบสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๕. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๖. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๘. พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

 
2.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง และระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๒. พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
๓. พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ 
๔. พัฒนาระบบผังเมือง การใช้ที่ดิน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และตลาดนัดชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ส่งเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  จัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.  ควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่   ๕ ด้านการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 



 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........................องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง........................................ 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  มีการด าเนินการครบทั้ง 18 ข้อ 
 
 
 
 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)     ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)     ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
 

หมายเหตุ : ไม่ได้ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง           
     (ฉบับที่ 1) 
 

ยุทธศาสตร์ ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี  2  พ.ศ. 2562 ปีท่ี  3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี  4 พ.ศ. 2564 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

140 217,474,600 87 165,922,440 74 175,777,440 60 175,558,000 361 734,732,480 

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน 

27 2,254,000 27 3,020,000 25 2,220,000 27 2,620,000 106 10,114,000 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

152 87,901,800 135 71,231,800 124 64,061,800 137 72,461,500 548 295,656,900 

4.ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 610,000 15 610,000 15 610,000 19 1,210,000 64 3,040,000 

5.ด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

49 7,475,000 43 3,475,000 41 3,275,000 41 3,275,000 174 17,500,000 

รวม 383 315,715,400 307 244,259,240 279 245,944,240 284 255,124,500 1,253 1,061,043,380 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 



 

4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ.2561  
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในแผน  

โครงการใน
ข้อบัญญัติ  

โครงการ
จ่ายขาดเงิน

สะสม  

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน จ านวน  จ านวน  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

140 9 - 1 0.71 - - 9 100.00 

2.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

27 2 - 1 3.70 - - 2 100.00 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

152 29  - 8 5.26 - - 29  100.00 

4.ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 2 - 1 6.67 - - 2 100.00 

5.ด้านการบริการ
ประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

49 20 - 1 2.04 - - 20 100.00 

รวม 383 62 6 12 3.13 - - 62 16.19 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จ านวน 383  โครงการ  
 2. โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ จ านวน   62  โครงการ 
 3. โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน        -   โครงการ 
 4. โครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 62  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.19 
        5. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ จ านวน 321 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 83.81 
 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

23,900 - - 23,900 

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

170,000 - - 170,000 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,195,578.09 - - 10,195,578.09 

4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

35, 915  
- 

 
- 

35, 915 

5.ด้านการบริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

5,300 - - 5,300 

รวม 10,430,693.09 - - 10,430,693.09 

 



 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุน 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- 

 

- 

 

- - - 

 

- 

ส่วนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา  ความต้องการของคน
ส่วนใหญ่ได ้
 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ.2561 – 2564)  และเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
 3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  และยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวน
มากกว่างบประมาณในการด าเนินการ 
 4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการ
ของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไป
ประชุม ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
 1. อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการอย่าง
แท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ 
อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะด าเนินการจะท าให้การ
บริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต. นั่นเอง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว   
เห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมกันคิดร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต.เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 



 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          เมษายน  2561 

ส่วนที ่2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2561 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 140 1 0.71 
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 27 1 3.70 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด 152 8 5.26 
4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 1 6.67 
5.ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 49 1 2.04 

รวม 383 12 3.13 
 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

  -  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   จ านวน 383  โครงการ 
    และเพ่ิมเติมและเปลี่ยน (ฉบับที่ 1) 

-  โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   จ านวน  12  โครงการ 
 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. คิดเป็นร้อยละ     3.13 

 
 
 
 
 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์



 

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนผู้กรอก 
แบบสอบถาม จ านวน  40  คน คิดเป็นร้อยละของผู้กรอกแบบสอบถามได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย  52.5% 
  หญิง  47.5% 
2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี  2.5%  -30 ปี  25%   -40 ปี  32.5% 
  -45 ปี  22.5%   -60 ปี  15%   มากกว่า 60 ปี  2.5% 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา  20%   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 20% 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 12.5%  ปริญญาตรี 37.5% 
  สูงกว่าปริญญาตรี 7.5%   ไม่จบการศึกษา 2.5%  
4. อาชีพหลัก  รับราชการ 15%    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12.5% 
  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  7.5%   รับจ้าง  35% 
  นักเรียน/นักศึกษา  7.5%  เกษตรกร 15%  อ่ืนๆ (ระบุ)....7.5% 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ไม่ 

พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  40% 55% 5% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  20% 70% 10% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม  40% 55% 5% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ  22.5% 77.5% 0% 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  42.5% 55% 2.5% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  40% 57.5% 2.5% 
7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  25% 70% 5% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  27.5% 67.5% 5% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  37.5% 62.5% 1% 

ภาพรวม 32.78% 63.33% 3.89% 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 40 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมาก
ร้อยละ 32.78  พอใจ 63.33 และไม่พอใจร้อยละ 3.89% แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ
พอใจ ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 
 



 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.25 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.9 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 
3) มีการการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.6 
 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนในพ้ืนที่พอใจ มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 8.9 และรองลงมา
คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 8.6  และพอใจ
น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการทีม่ีการด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนนิการ 
 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

โครงการที ่
ไม่ได้

ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
1. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางต่างๆ ภายในต าบลปากช่อง      
2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในต าบลปากช่อง     23,900 
3. ลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในต าบลปากช่อง       
4. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ภายในต าบลปากชอ่ง      
5. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมูที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12      
6. ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนภายในต าบลปากช่อง      
7. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาสมอหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี *โครงการประสานแผน* 

    

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 1 (เงินสะสม)     
9. โครงการขุดลอกล าห้วยปากช่อง หมูท่ี่ 13 เช่ือมต่อล าห้วยน้ าโจน หมู่ที ่1 (เงินสะสม)      
10. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่2 พรอ้มขยายเขตประปา (บริเวณบ้านนางวัลนา   
ทองชมพูนุช) (เงินสะสม) 

    

11. โครงการขยายทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพกัต่อจากเดิมช่วงหน้าวัดปากช่อง หมู่ที่  2         
(เงินสะสม) 

    

12. โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมูบ่้านบริเวณบ้านรางกัญชา  หมู่ที่  3  พร้อมขยายเขตประปา 
(เงินสะสม) 

    

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้า รพ.สต.ปากช่อง หมู่ที ่3 (เงินสะสม)     
14. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่ 4 บริเวณบ้านนายชา  แก้วมังกรณ์ (เงินสะสม)     
15. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส  บริเวณวัดสูงเนิน  หมู่ที่  4  (เงินสะสม)     
16. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามล าหว้ยหนองตาโต หมู่ที่  4  (เงินสะสม)     
17. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านหนองมะเขือ  หมู่ที่ 5  พร้อมขยายเขต (เงินสะสม)     
18. โครงการขุดลอกคลองดินภายในหมู่บ้านหนองปากดง  หมู่ที ่ 5 (เงินสะสม)     
19. โครงการวางท่อจา่ยน้ าประปาบริเวณบ้านเกาะขี้เหล็ก  หมู่ที ่6  (เงินสะสม)     
20.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  6  บ้านเขาปิ่นทอง  เช่ือมต่อ   
หมู่ที่  8  บา้นหนองไผ่ (เงินสะสม) 

    

21.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณบ้านนายสวัสดิ์  เนยีมเตียง  หมู่ที ่6 (เงินสะสม)     
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนางฝ้าย ใยเผือก หมู่ที ่7 (เงินสะสม)     
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนางสมิง   พลไพโรจน์   หมู่ที่  7 (เงินสะสม)     
24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายอ าพัน  บุญฤทธิ ์  หมู่ที่  7 (เงินสะสม)     
25.โครงการปรับปรุงท่อประปาสายบ้านนายชา  แสงโสม  ถึงบ้านนางวงเดือน  แย้มแกว้  หมู่ที่  8     
(เงินสะสม) 

    

26.โครงการปรับปรุงท่อประปาบา้นหนองไผ่  หมู่ที่  8  (เงินสะสม)     
27.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหลังวัดหนองไผ่  หมู่ที่ 8  (เงินสะสม)     
28.โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านดอนมะขามเทศ  หมู่ที่ 9  (เงินสะสม)     
29.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 (เงินสะสม)     
30.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบเขารังเสือ หมู่ที่ 11 เช่ือมต่อ      
หมู่ที่  13  (เงินสะสม) 

    

31.โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้าน ดต.บุญชู  ลาภเจริญทวี  ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์  
พันธ์ไทย  หมู่ที่  12 (เงินสะสม) 

    

32โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้านนางสุกัญญา มีพิษ   เช่ือมตอ่ล าห้วย  หมู่ที่  12    
(เงินสะสม) 

    



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

โครงการที ่
ไม่ได้

ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลา หมู่ที่ 13  (เงินสะสม)     
34.โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  หมู่ที่  13   (เงินสะสม)     
35.โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายพษิณุ จันทร์สวาท หมู่ที ่14 (เงินสะสม)     
36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายสนาน   วิเศษรจนา  เช่ือมต่อหมู่ที ่ 15  
บ้านนางอ าไพ  คุ้มเกิด  (เงินสะสม) 

    

37.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประพันธ์  พันธ์มาลา  เช่ือมต่อ
บ้านนางแถม  เนียมเตียง  หมู่ที่  15   (เงินสะสม) 

    

38.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสนาน  วิเศษรจนา  เช่ือมต่อ
บ้านนายวิมล  พวงสวาย  หมู่ที ่ 6   (เงินสะสม) 

    

39.โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16  (เงินสะสม)     
40.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณเขาช่องลม  หมู่ที ่ 16  (เงินสะสม)     
41.โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณบา้นนายจ าเริญ ชมพูทอง  และบ้านนางนก  โก้กล่ า หมู่ที ่ 16  
(เงินสะสม) 

    

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน     

42. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

   170,000 

43. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด     
44. ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ แผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย     
45. ฝึกอบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
46. บริหารจัดการศูนย์ประสานงานรกัษาความปลอดภัยประจ าทอ้งถิ่น (ศปถ.ต.ปากช่อง)      
47. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ     25,650 
48. อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน      257,320 
49. โครงการวันเด็กแห่งชาติ     43,180 
50. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน      
51.อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน    84,658.28 
52. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก นักเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ     533,585.36 
53. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน    1,614,400 
54. สภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง      
55. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า      
56. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข      
57. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง      
58. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค     
59. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส      
60. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส     7,416,900 
61. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
62. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง     
63. จัดการแข่งขันกีฬา ประจ าป ีอบต.ปากช่อง คัพ     220,284.45 
64. ส่ งเสริมสุขภาพประชาชนอ าเภอจอมบึ ง เพื่ อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว                  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. ประจ าปี 
2560 – 2564 
 

    



 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

โครงการที ่
ไม่ได้

ด าเนนิการ 
 

65. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชนพนักงานส่วนต าบล และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ  

    

66. กีฬาสัมพันธว์ันท้องถิ่นไทยประจ าปี 2561-     
67.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน     
68. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุม่โรงเรียนในต าบลปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง     
69. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร                
รัชกาลที่ 10 

    

70. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)      
71. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ยุทธศาสตร์ที4่ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
72. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
73. จัดท าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์    35,915 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
74. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

    

75. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     
76. บริการอินเตอร์เน็ตต าบล     
77. ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล     
78. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
79. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่     5,300 
80. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง     
81. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     
82. โครงการจัดการเลือกตั้งและสนบัสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ     
83. โครงการกิจกรรมเน่ืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล      
84. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์      
85. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (จัดซ้ือจัดจ้าง) อปท. เขตอ าเภอจอมบึง      
86. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ      
87. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     
88. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน      
89. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน      
90. โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด     
91. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมก าแพงกนัดินโดยรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง      
92. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง     
93. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเกบ็พัสดุ      
94. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากช่อง      

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ภาพรวม)  
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
2.36 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.79 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2) 
 

1.36 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

1.5 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

1.5 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

1.5 

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

(2) 
 

1.57 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

1.57 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ               
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
 

2.36 

 
 
 
 
 
 



 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2 . การ
วิเคราะห์ 
สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 
 

1.64 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

3) การวิ เคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข          
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(2) 1.64 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 1.43 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.64 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOTAnalysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W –Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.64 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่  มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 1.57 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้ รับ  และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1.07 

 
 
 
 



 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(65) 
(10) 

8.43 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 

(10) 8.29 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช . และนโยบายรัฐบาลหลัก          
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5) 3.93 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 3.93 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ            
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.07 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย      
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.07 

 
 
 
 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 3.79 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 3.86 

รวม 100 80.51 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาพรวม) 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ  Trend ปั จจั ยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

(10) 8.36 

2. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่ มีการใช้ตั วเลขต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน                
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่ าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 7.36 

3. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้ เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการกิจกรรม               
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชน            
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(10) 8 

 

 
 
 
 
 
 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

4 . แผนงาน
และ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่การ
จั ดท า โครงการ พั ฒ นาท้ องถิ่ น โดย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

(10) 8.07 

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(60) 
(5) 

3.57 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) โค รงการต้ อ งก าห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 3.64 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3.71 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง 
กับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 3.64 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ )  
มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
สังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 3.79 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิ งน วั ต ก ร รม  (2) เป ลี่ ย น จ าก ก า รขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้ วต่ อยอดความ ได้ เป รียบ เชิ ง เป รียบ เที ยบ  เช่ น  ด้ าน เกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3.71 

5.7 โครงการ
สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผน 
พัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง  
ยั่งยืนภายใต ้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 3.79 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

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

(5) 3.43 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 3.86 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ( KPI)และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 3.86 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะ 
เจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 3.93 

รวม 100 76.22 
 

 


