
  
คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดอืนธันวาคม 

 ดังนั ้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลเพหลา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได
จากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถิ่น  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                      องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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            บทสรุปสำหรับนายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ขอ 29 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหนาที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผู บริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถิ่นเพราะระบบการติดตามและ
ประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนนิงานเปนไปตามเปาหมายหรือไม และ
ทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะไดนำขอมูลดังกลาวไปปรับปรุง แกไข 
และพัฒนาตอไป  
 

โครงการที่อยูระหวางดำเนินการงบประมาณจายขาดเงินสะสม พ.ศ.2564  จำนวน 3  โครงการ  ดังน้ี 
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายพูนผล-ชองเนียง หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ งบประมาณ 

493,000  บาท 

2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานเกาะปง หมูที่ 6 บานบางใหญ งบประมาณ 492,000 บาท    

3.  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บของ หมูที่ 3 บานพรุเตยใต งบประมาณ 

400,000 บาท  
 

โครงการที่ไมไดดำเนินการมีอยูจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สาย สปก.หมูที่ 6 งบประมาณ2,205,000 

บาท (เงนิเหลือจาย) 

2. โครงการกอสรางรั้วสำนักงาน หมูที่ 3 งบประมาณ 992,000 บาท  
 

ขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังน้ี 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจำนวนมาก ซึ่งภายใตขอจำกัดดานงบประมาณ จึงไมสามารถดำเนินโครงการได

ครบทกุโครงการตามแผนที่กำหนดได ทำใหรอยละของโครงการที่ดำเนินการแลวเสรจ็นอยมาก 

2. ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ควรจะนำโครงการที่ 
เปนปญหาและความตองการของประชาชนที่ตองการแกไขเรงดวนมาบรรจุไวเทาที ่จำเปนเพื่อจัดสรร
งบประมาณดำเนินการไดอยางครบถวนทุกโครงการ 
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  3. ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ควรบรรจุโครงการที่
มีความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการ ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชน
สวนใหญและตองสอดคลองกับวงเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาที่สามารถอนุมัติ
งบประมาณใหดำเนินการได 

4. โครงการที่ไดตั้งงบประมาณจายขาดเงินสะสม ใหเรงรัดดำเนินโครงการใหแลวเสรจ็ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
        การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั ้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลเพหลาจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือพัฒนาองคการบริหารสวน 
ตำบลเพหลาหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม  
รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา
ตรวจสอบ ดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
             4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม 
ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลา สภาพพื้นที ่และผูมีสวนเกี ่ยวของเพื่อนำไปสู การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเพหลา 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอม
การปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ ส่ิงเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไวไดอยางดีย่ิง 
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 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ิน ซึ่งจะชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ี
ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปน   
                4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
             5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/ผูอำนวยการกอง ที่จะตองผลักดันใหการ
ดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคใหเกิดประโยชนกับผูมี
สวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบลเพหลาหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่ง 
ครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคดัเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
   3) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
   4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
   5) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา
ตองดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสม 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลเพื่อดำเนินการตอไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา
ไดกำหนดการแบงขั ้นตอนเพื ่อเป นการกำหนดแนวทางและวิธ ีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้น
ศึกษาวาผูใชนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆ ที่ตองการคอือะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลท่ี
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่ง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม  
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตามแตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไวแตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วตัถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาตอนายก
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาเพื ่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอตอสภาฯและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นฯ โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉยัสั่งการการนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนตำบลเพหลาหรือผูเกี่ยวของหรือผูมี
อำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินจิฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกองคการบริหาร
สวนตำบลเพหลา 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลเพหลามีอำนาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ
บริหารสวนตำบลเพื ่อใหนายกองค การบริหารสวนตำบลเสนอตอสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาฯ                                                                                                                             
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแกแบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  สำรวจและ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลเพหลา  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลาภายในกำหนดเวลาเพ่ือใหนายกเสนอสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาฯ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลา 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy)กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมนิผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลเพหลามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที ่ตอเนื ่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
                1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและ 
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิง 
คุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรอืการมีความสุข เปนตน 
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             2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมนิผลมีองคประกอบใหญๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาขอมูลที ่มีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3. กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลากำหนดเครื่องมือที่ใชในการตดิตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี ้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวาผูมสีวนเก่ียวของผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรบัผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ  
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง 
ไมเครงครัดในข้ันตอน    
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลเพหลาใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลเพหลามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวน
รวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลเพหลา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไวเปน
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถิ ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปาประสงคคาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลา 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุ มคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรพัยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา 
ตาง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัด สำนักปลัด/กองตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการ
ปรบัปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลเพหลาแตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลเพหลา 
 
 



สวนท่ี 2  
การติดตามและประเมินผล 

 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1) ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนการทองเที่ยวสีเขียว ยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพใหกับการเกษตร ยุทธศาสตรเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลเพหลามีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ ่งแวดลอม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ซึ่งกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล 
เพหลาดำเนินการในเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและการพัฒนาระบบน้ำประปา พัฒนาระบบ
การดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดานน้ำ   
 2.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลเพหลา ประกอบดวย 
          ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อมุงสูเมืองทองเที่ยวคุณภาพ 

        ยุทธศาสตรที่ 2  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร 
        ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางคณุภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 

             ยุทธศาสตรที่ 4  อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 2.1.3 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พบวามีการวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา โดยไดเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกโดยใชเพียง
หลัก SWOT analysis และจัดลำดับความสำคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑที ่จะใช
สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปญหา ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน ความเรงดวนโดยเฉพาะ
ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข 
การศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength) เปนปจจัยภายใน เปนชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนที่สีเขียวมีเสนทาง 
คมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบาน อำเภอ จังหวัด สะดวก ดานเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นที่ตำบลเพหลาเปนที่ราบ 
มีพื้นที่กวางเหมาะแกการเพาะปลูกยางพารา ปาลมน้ำมัน  ฯลฯ เปนราชการสวนทองถิ่นที่มีงบประมาณเปน
ของตนเอง มีอิสระและศักยภาพในการบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตาม
อำนาจหนาที่ไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

2.จุดออน (Weakness) ขอดอยหรือขอจำกัดเกี่ยวกับปจจัยภายในองคกรเชิงเสียเปรียบ คอื 
เสนทางการคมนาคมภายในหมูบานและเชื่อมตอระหวางหมูบานบางสายเปนถนนลูกรัง ทำใหการสัญจรไปมา
คอนขางลำบาก ซึ่งภายใตขอจำกัดดานงบประมาณ 
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  3.โอกาส (Opportunity)  เปนปจจัยภายนอกเชิงบวกที่จะสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให
องคกร คือ นโยบายของรัฐที่มีสวนสนับสนุนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทำใหการ
บริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการกำหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ ขึ้นเพื่อเปนแมบท
และกรอบในการดำเนินงาน ทำใหมีทิศทางในการดำเนินงานท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  4. อุปสรรค (Threat) เปนปจจัยภายนอกที่จะเปนปญหาหรือขัดขวางในการเสริมสราง
ศักยภาพขององคกร คือ ความไมตอเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยของผูมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและจัดสรางสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ ขาดการวางระบบผังเมือง ทำใหมีสิ่งปลูกสรางที่ไมเหมาะสมอยูในเขตชุมชน 
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ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

 
 

ยุทธศาสตร
จังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดกระบ่ี 

ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครอง

สวน
ทองถิ่นใน
เขตจังหวัด

กระบี ่

ยุทธศาสตร
องคการ
บริหาร

สวนตำบล 
เพหลา 

โครงการเพื่อ
การพัฒนา
ทองถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนิน
การจริง 

ดานการสราง
ความสามารถใน

การแขงขัน 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
โครงสราง

พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส 

พัฒนา
คุณภาพดาน
การทองเที่ยว
ใหมีมาตรฐาน
อยางยั่งยืน 

ยกระดับขีด
ความสามารถใน
การผลิตดาน
การเกษตรและ
แปรรูปสินคา 
เกษตรอยาง ครบ
วงจร ควบคูกับการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
สะอาดและ
พลังงานทางเลือก 

เพ่ิมมูลคา
ผลผลติทาง
การเกษตร
และเพิ่ม
ศักยภาพ

ใหกับ
การเกษตร 

เพ่ิมมูลคา
ผลผลติทาง
การเกษตร
และเพิ่ม
ศักยภาพ
ใหกับ

การเกษตร 

126 22 

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
 

การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ตนทุนมนุษย
เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนสูสงัคม
นาอยูและปรับตัว
เทาทันตอบรบิท
การเปลี่ยนแปลง 

เสริมสราง
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนสู
สังคมนาอยู 

เสริมสราง
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนสู
สังคมนาอยู 

104 23 

ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนา
อยางย่ังยืน 

การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ตนทุนมนุษย
เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน 

อนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
ใหเอ้ือตอ
การเปน
เมือง
ทองเที่ยว
คุณภาพ 

อนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10 2 
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  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564  

 
 

ยุทธศาสตร 

 
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยูในระหวาง 

 ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ไมได 

ดำเนินการ 

 
 จำนวนโครงการ 

ท้ังหมด 
 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

พัฒนาการทองเที่ยวใหเปน
แหลงทองเที่ยวสีเขียว 

0 0 0 0.00 0 0 12 100 

เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการ 
เกษตรและเพ่ิมศักยภาพ 
ใหกับการเกษตร 

22 8.73 2 0.79 1 0.40 126 100 

เสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประชาชนสูสังคมนาอยู 

23 9.13 1 0.40 1 0.40 104 100 

อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2 0.79 0 0.00 0 0 10 100 

รวม 47 18.65 3 1.19 2 0.79 252 100 
 

       โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ 
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายพูนผล - ชองเนียง หมูท่ี 4 บานพรุเตยเหนือ งบประมาณ   

 493,000 บาท 
        2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานเกาะปง หมูที่ 6 บานบางใหญ  งบประมาณ 492,000 บาท 
        3. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บของ หมูท่ี 3 บานพรุเตยใต งบประมาณ  
              400,000 บาท 
 

       โครงการท่ีไมไดดำเนินการ 
         1. กอสรางรั้วสำนักงาน หมูที่ 3 บานพรุเตยใต  งบประมาณ 992,000 บาท 
         2. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย สปก. หมูที่ 6 บานบางใหญ งบประมาณ 
             2,205,000 บาท (เงินเหลือจาย) 
 

       ผลการติดตามและประเมินผล 
จากการติดตามและประเมินผลพบวา ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 

– 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนท้ังหมด 252 โครงการ มีจำนวนโครงการท่ีเสรจ็ 
จำนวน 47  โครงการ คิดเปนรอยละ 18.65 และจำนวนโครงการท่ีอยูในระหวางดำเนินการ จำนวน 
3  โครงการ คิดเปนรอยละ 1.19  และจำนวนโครงการที่ไมไดดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเปน 
รอยละ 0.79 โดยยุทธศาสตรที่มีจำนวนโครงการท่ีเสรจ็มากที่สุด คือยุทธศาสตรเสริมสรางคณุภาพชีวิต 
ประชาชนสูสังคมนาอยู จำนวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.13 รองลงมาคือยุทธศาสตรเพิ่มมูลคา 
ผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร จำนวน 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.73 
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โครงการพฒันาทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพฒันาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

พัฒนาการ
ทองเที่ยวใหเปน
แหลงทองเที่ยวสี
เขียว 

1.เคหะและชุมชน 
 

7 5,500,000 - - 

2.บริหารงานท่ัวไป 5 1,250,000 - - 

เพ่ิมมูลคาผลผลิต 
ทางการเกษตรและ 
เพ่ิมศักยภาพใหกับ
การเกษตร 

1.เคหะและชุมชน 
 

124 79,809,500 22 
 

13,692,500 
 

2.เกษตร 2 100,000 - - 

เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู
สงัคมนาอยู 
 

1.การรักษาความสงบ
ภายใน 

5 430,000 2 82,122 

2.งบกลาง 5 7,902,200 5 7,707,944 
 

3.สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

8 305,000 1 15,000 

4.การศึกษา 26 5,049,840 10 2,137,609.80 
5.บริหารงานท่ัวไป 11 1,280,000 1 25,000 
6.สาธารณสุข 7 437,500 2 213,200 
7.เคหะและชุมชน 31 10,484,500 1 490,000 
8.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 660,000 1 98,015 

9.สังคมสงเคราะห 6 560,000 - - 
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1.บริหารงานท่ัวไป 10 2,120,000 2 8,087 
2.เคหะและชุมชน - - 

 
- - 

รวม 252 115,888,540 47 24,469,477.80 
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โครงการที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวสีเขียว 

   -ไมม-ี 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพใหกับการเกษตร 
 

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

ขอบัญญัติ 
ประจำป 2564 

งบประมาณ 
ที่จายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 1  
บานเพหลาใต 

495,000 495,000  

2. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 บานบางใหญ 
 

326,000 326,000  

3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 บานทาเรือ 
 

326,000 326,000  

4. โครงการกอสรางถนน คสล.สายพัฒนา 1  
หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ 
 

492,000 490,000  

5. โครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกกลาง  
หมูที่ 3  บานพรุเตยใต 

492,000 490,000  

6. โครงการกอสรางถนน คสล.สายรมรื่น  
หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ 

498,000 496,000  

7. 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานพรุเตียว-สวนปาลม 
หมูที่ 5 บานพรุเตียว 

492,000 490,000  

8. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานลุงทีป-สีกัก  
หมูที่ 8 บานทรายทอง 

492,000 490,000  

9. โครงการกอสรางถนน คสล.สายศรีเมือง-สวนปา 
หมูที่ 9 บานควนสบาย 

492,000 490,000  

10 โครงการเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) 

50,000 - 
 

 

รวม 4,155,000 4,093,000  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



-16- 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพใหกับการเกษตร 
 

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

จายขาดเงิน
สะสม 

ประจำป 2564 

งบประมาณ 
ที่จายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.สายขางรานคุณยาย 
หมูที่ 1 บานเพหลาใต 

498,000 498,000  

2 โครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกกลาง 
หมูที่ 3 บานพรุเตยใต 

492,000 492,000  

3 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเกษมสุข -ควน
หวายแดง หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ 

492,000 489,500  

4 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยหรั่ง 
หมูที่ 7 บานทาเรือ 

492,000 490,000  

5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายพูนผล-ชองเนียง 
หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ 

493,000 - อยูระหวาง
ดำเนินการ 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานเกาะปง 
หมูที่ 6 บานบางใหญ 

492,000 - อยูระหวาง
ดำเนินการ 

7 โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบานนิพนธ- 
ถนนสายนาตนนุน หมูที่ 5 บานพรุเตียว 

493,000 490,000  

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายปาชุมชน  
หมูที่ 1 บานเพหลาใต 

406,000 406,000  

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายมิยาซาวา  
(ชวงที่ 2) หมูท่ี 8 บานทรายทอง 

191,000 191,000  

10 โครงการปรับปรงุซอมแซมสายหกรอย-บอดิน 
หมูที่ 9 บานควนสบาย 

306,000 302,000  

11 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 5 
บานพรุเตียว 

499,000 499,000  

12 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 2 
บานเพหลาเหนือ 

182,000 182,000  

13 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมยายหอถังและ
ยายถังกรอง หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ 

498,000 498,000  

14 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6  
บานบางใหญ 

334,000 332,000  

  รวม 5,868,000 4,869,500 
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          ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 
 

ลำดับ 
ที่ 

 
ช่ือโครงการ 

ขอบัญญัติ 
ประจำป 
2564 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 60,000 42,000  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000 1,623,800  
3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,923,600 5,922,300  
4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร

ตำบลเพหลา 
130,000 115,344  

5 คาใชจายในการจัดการจราจร 40,000 4,500  
6 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต 
20,000 4,576  

7 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 

100,000 77,546  

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

47,300 18,490  

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหกับศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก 

33,000 12,900  

10 
 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนใหกับศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก 

187,000 158,100  

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

22,000 8,600  

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารถานศึกษา เพ่ือ
จายเปนคาอุปกรณการเรียนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

22,000 8,600  

13 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับศนูยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

539,000 455,700  

14 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานพรุเตย 

920,000 
 

872,000  

15 คาอาหารเสริม (นม) 
 

632,400 553,219.80  
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ลำดับ 
ที่ 

 
ชื่อโครงการ 

ขอบัญญัติ 
ประจำป 
2564 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

16 
 
 

อุดหนุนเทศบาลทรายขาวตามโครงการการ
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
 

15,000 15,000  

17 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

100,000 98,015  

18 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 

30,000 25,000  

19 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 

50,000 33,200  

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 1 - หมูที่ 9
ตามโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  
 

180,000 180,000  

21 กอสรางรั้วสำนักงาน หมูที่ 3 บานพรุเตยใต 992,000 - 
 

ไมได
ดำเนินการ 

รวม 11,771,300 10,228,890.80  
            
 

            ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 
 

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

จายขาดเงิน
สะสม 

ประจำป 
2564 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคาร
เก็บของ หมูที่ 3 บานพรุเตยใต 

400,000 - 
 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

2. โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 หมูที่ 5 บานพรุเตียว 

490,000 490,000   

รวม 890,000 490,000  
 

 ยุทธศาสตรที่ 4  อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ลำดับ 
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

ขอบัญญัติ 
ประจำป 
2564 

งบประมาณ 
ท่ีจายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการ Big cleaning day 20,000 1,947  
2 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ  20,000 6,140  

รวม 40,000 8,087  
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 

 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูใน
ระหวาง 

ดำเนินการ 

ยังไมได 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีจัดสรร 

งบประมาณที่
ทำสัญญาซื้อ 
 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายไป 

ชุดอุปกรณ
สำหรับหองเรียน
โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศกึษา ดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บานพรุเตียว 
องคการบริหาร
สวนตำบลเพหลา 
อำเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ 

1 
 

- - 25,000 25,000 25,000 

ชุดอุปกรณ
สำหรับหองเรียน
โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศกึษา ดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บานเพหลา
เหนือ องคการ
บริหารสวนตำบล
เพหลา อำเภอ
คลองทอม 
จังหวัดกระบี่ 

1 - - 25,000 25,000 25,000 
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โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 
 

 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูใน
ระหวาง 

ดำเนินการ 

ยังไมได 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

งบประมาณที่
ทำสัญญาจาง 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไป 

กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทคอนกรีต 
สาย สปก. หมูท่ี 
6 บานบางใหญ 
ตำบลเพหลา 
กวาง 6 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.04 
เมตร องคการ
บริหารสวนตำบล
เพหลา อำเภอ
คลองทอม 
จังหวัดกระบี่ 

1 - - 7,808,000 4,730,000 
 
 
 

4,730,000 

รวม 1 - - 7,808,000 4,730,000 4,730,000 
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โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 (เงินเหลือจาย) 
 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง 

ดำเนินการ 

ยังไมได 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

งบประมาณที่
ทำสัญญาจาง 
 

 
หมายเหตุ 

กอสราง
ถนนลาดยาง
แอสฟลต
คอนกรีต สาย 
สปก. หมูที่ 6 
บานบางใหญ 
ตำบลเพหลา ผิว
จราจรกวาง 6 
เมตร (ไมมีไหล
ทาง) ผิวจราจร
หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 550 
เมตร หรือผิว
จราจรพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,300
ตารางเมตร 
องคการบริหาร
สวนตำบลเพหลา 
อำเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ 

 - 
 

- 1 2,205,000 - 
 

ไมได
ดำเนินการ 

 

รวม - - 1 2,205,000   
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 จากการติดตามและประเมินผลพบวา มีการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 
24,469,477.80 บาท แยกเปนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 ปกติ 
14,819,977.80 บาท งบจายขาดเงินสะสม  4,869,500  บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,780,000 บาท 
เมื่อนำขอมูลการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได
ระบุไวในแผน การเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเปนรอยละ 18.65 ของ
งบประมาณที่อยูในแผน และในสวนของสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กำหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
 การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั ้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี ้ได มีการปฏิบัต ิตาม
แผนพัฒนาหาปถึงระยะใดแลวซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart 
ที่จะทำใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นมีการดำเนินการชวงใด ตรง
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม แผนดำเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   
 การประเมินผล ( Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจำเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน  
(Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปน
ระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที ่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมิน
หนวยงานและเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/โครงการ
อยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั ้น เพื ่อการดำเนินการตอไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผลเปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไวหรือไม และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
หรือไมโดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ
การประเมนิผลเปนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดตั้ง
ไว  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที ่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี     

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนด
แนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้  
         1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผนและกลยุทธที่กำหนด 
         2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
         3. ความกาวหนากิจกรรมที่กำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
         4. ประสิทธิภาพ  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที ่ใชโดยมีการ
ประเมนิประสิทธิภาพ  
                 5. ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ  
        6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที ่เกิดจากการทำกิจกรรมที ่ม ีตอ
กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
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        7. การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที ่ไดรับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถ
วัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
      1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
      2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
      3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผล ได
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ ่นเสนอตอสภาทองถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น พรอมประกาศผลการติดตามและ
ประเมนิผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กำหนด เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมนิผล ดังนี้    
  1. การใชแบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบที่ 1  
  เรื่องที่  1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบ
ประเมนิตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 

 
 
 



สวนท่ี 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา  

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ 
ของ 

คะแนนเต็ม 
1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการ

บริหารสวนตำบลเพหลา 
20 19 95 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65   

 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 
10 10 100 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน 5 4 80 
 3.5 กลยุทธ 5 4 80 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4 80 
 3.8 แผนงาน 5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน 100 89 89 
 

1) พบวาประเด็นยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและประเด็นยุทธศาสตร

จังหวัด ไดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน  คดิเปนรอยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  

 ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลา      
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1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
   รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

20 19 95  

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน 
ท ี ่ต ั ้ งของหม ู  บ  าน/ช ุมชน/ตำบล 
ล ั กษ ณ ะภ ู ม ิ ป ร ะ เ ท ศ  ล ั กษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช  น  ก า ร ศ ึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การส ังคม
สงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข อม ูลเก ี ่ยวก ับระบบบร ิการ
พื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ขอมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เชน การเกษตร การประมง การปศุ
ส ัตว   การบร ิการ  การท อง เท ี ่ ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

2 2 100  

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
ว ัฒนธรรม เช น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 1.5 75  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 

2 1.5 75  

1.9 การประช ุมประชาคมทองถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประช ุมประชาคมท องถ ิ ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด  ร วมทำ ร วม
ต ัดส ินใจ ร วมตรวจสอบ ร วมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู   เพ ื ่อแก ป ญหา
สำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลา 

3 3 100  

รวม 20 19 95  
   

 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลา 
  ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ ขอมูลดานการเมือง/การปกครอง ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน ขอมูลเกี่ยวกับระบบ ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และการประชุม
ประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวม
ทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหา
สำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา องคการบริหารสวนตำบล 
เพหลาไดบันทึกขอมูลในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ไดคอนขางจะครบถวน ถูกตอง สมบูรณ 
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1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การว ิ เ คร าะห  สภาวการณ  และ
ศักยภาพ 

15 13 86.67  

 2.1 การวิเคราะหที ่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จ ังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตรองคการบริหาร
ส  วนตำบล เพหลา น โยบายขอ ง
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ช า ต ิ  2 0  ป  
แผนพ ัฒนา เศรษฐก ิ จและส ั ง คม
แหงชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาช ีพและกล ุ มต าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั ่วไป เปน
ตน 

2 1.5 75  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ ่งที ่เก ิดขึ ้น การ
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

2 1.5 75  
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ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจสงผลตอการดำเนนิงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.5 75  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นำเสนอป ญหา ค นหาสาเหต ุของ
ปญหาหรือสมมุติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไข
ปญหา การกำหนดวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหา 

2 1.5 75  

2 .8 สร ุปผลการดำ เน ินงานตาม
งบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ เชน สรุปสถานการณการ
พ ัฒนา การต ั ้ ง งบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน เชน 
ผลที่ไดรับ/ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที ่ผ านมาและ
แนวทางการแกไข  

1 1 100  

รวม 15 13 86.67  
 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา การวิเคราะหที่
ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลาในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น การวิเคราะหดานสังคม เชน ดาน
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม สิ่งแวดลอม การสรุปประเด็นปญหา คอนจะสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน 
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1.3 ยุทธศาสตร 

 

ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65 57 87.69  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตำบลเพหลาสอดคลองกับสภาพ
ส ังคม เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดล อมของ
ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที ่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลา และเชื่อมโยงหลักประชา
ร ั ฐ  แผนย ุทธศาสตร ช าต ิ  20  ป  
แผนพ ัฒนา เศรษฐก ิ จและส ั ง คม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9 80  

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ ่นในเขตจังหวัดสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส ิ ่ ง แ ว ดล  อม ขอ ง ท  อ ง ถ ิ ่ น  แ ล ะ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพ ัฒนา เศรษฐก ิ จและส ั ง คม
แหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 90  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร ชาติ  20 ป  และ 
Thailand 4.0 

10 10 80  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องคการบริหารสวนตำบลเพหลา
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคต
อยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที ่ เปนลักษณะเฉพาะของ
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาที่จะ
นำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง
ให  เห ็นถ ึงความช ัดเจนในส ิ ่ งท ี ่ จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 4 80  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกล
ยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 4 80  

3 . 7  จ ุ ด ย ื น ท า ง ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  
(Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะ
นำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหร ือจุดม ุ  งหมายเพื ่อการ
พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
กลยุทธ จ ุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลาที่มีความชัดเจน นำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
ความเชื ่อมโยงองครวมที ่นำไปสู การ
พัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนย ุทธศาสตร ช าต ิ  20 ป  
แผนพ ัฒนา เศรษฐก ิ จและส ั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

5 4 80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุด
หรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุ มหรือ
อันหนึ ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เปนตน เพื่อนำไปสูการจัดทำโครงการ
เพ ื ่อพ ัฒนาท องถ ิ ่นในแผนพัฒนา
ทองถ่ินอยางถูกตองและครบถวน 

5 4 80  

รวม 65 57 87.69  
 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลาและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  มีความถูกตอง ครบถวน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น          
   2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาเปนดังนี้ 

 

ลำดับ 
 

ประเด็นพจิารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ 
ของ 

คะแนนเต็ม 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคณุภาพ 

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 90 
5 โครงการพฒันา ประกอบดวย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.5 90 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

นำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

5 4 80 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 4.5 90 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ

เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนภายใต
หลักประชารัฐ 

5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

5 4.5 90 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ 5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
5 4 80 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 4.5 90 
รวมคะแนน 100 85 85 

1) พบวาประเด็นกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ไดคะแนนสูงสุด  5 คะแนน คิดเปนรอยละ  
100  ของคะแนนในประเด็นกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ และคิดเปนรอยละ 85 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
   ที ่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื ่องจากองคการบริหารสวนตำบลเพหลากำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
 รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพฒันา 
เป  นการว ิ เคราะห  กรอบการจ ั ดทำ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารส วน
ตำบลเพหลา(ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend และสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ท ีม ีผลตอการพ ัฒนา อย างน อยต อง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ด  า น ส ั ง ค ม  ด  า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 8.5 85  

รวม 10 8 85  
  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตร โดยใชการวิเคราะห 
SWOT และสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ 
เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็
ค ื อผลผล ิ ตน ั ่ น เองว  า เป น ไปตามที่
ต ั ้ ง เป าหมายเอาไว หร ือไม จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไหร 
จำนวนท่ีไมสามารถดำเนนิการไดมีจำนวน
เท าไหร   สามารถอธ ิบายได ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 

10 8.5 85  

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ 
(Impact) โครงการที ่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 8.5 85  
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชิงปริมาณ 
  องคการบรหิารสวนตำบลเพหลาไดจัดทำโครงการปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 โครงการ
ที่ไดดำเนินโครงการแลวเสร็จ จำนวนโครงการที ่อยู ในระหวางดำเนินการ จำนวน  3 โครงการ และจำนวน
โครงการทีไ่มไดดำเนินการ 2 โครงการ 
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประส ิทธ ิผลของ
แผนพัฒนาในเช ิงค ุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่นั ้น ๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาที ่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
คร ุภ ัณฑ การดำเนินการตาง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
( Effectiveness)  ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ
ราชการท ี ่บรรล ุว ัตถ ุประสงค และ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเท ียบเค ียงกับสวน
ราชการหรอืหนวยงาน 

10 8.5 85  

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 8.5 85  
   

 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
  โครงการที่ไดดำเนินการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  องคการบริหารสวนตำบลเพหลาได
จัดทำโครงการ กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและประชาชนมีความพอใจมาก 
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 2.5แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลาในมิติตาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดย
ใช SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคการบริหาร
สวนตำบลเพหลาที่มพีื้นที่ติดตอกัน 

10 8.5 85  

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ ที ่สอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหล  งน ้ ำ )  (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8.5 85  
   

 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดวิเคราะหแผนงาน งาน ดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาในมิติตาง ๆ 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บ ร ิ ห า ร ส  ว น ต ำ บ ล เ พ ห ล า แ ล ะ
ดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
ว ิส ัยทัศนขององคการบริหารส วน
ตำบลเพหลาที่กำหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ งไปเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.5 90  

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ  ม ี ว ั ตถ ุประสงค ช ั ดเจน 
(clearobjective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการ
และเหตุผล ว ิธ ีการดำเน ินงานตอง
สอดคล องกับวัตถ ุประสงค ม ีความ
เป นไปไดช ัดเจน ม ีล ักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.5 90  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ม ี ค ว า ม ช ั ด เ จ น น ำ ไ ป ส ู  ก า ร ตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง สภาพที่อยากให
เกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเทาไร  กลุ มเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ ื ้นท ี ่ดำเน ินงาน และระยะเวลา
ดำ เน ิ น งานอธ ิบาย ให  ช ั ด เ จนว า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเม ื ่ อไร  ใครคือ
กล ุ มเป าหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัด
ลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใคร
คือกลุมเปาหมายรอง 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ย ุ ท ธศาสตร  ช าต ิ  20  ป  โ คร งการ
สอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพช ีว ิตที ่เป นมิตรตอ
สิ ่งแวดล อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 4.5 90  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส ั งคมแห งชาติ  โครงการม ีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตย ุทธศาสตรชาต ิ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการนำไปสู การปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ ์อยางจริงจังใน 5 ปที ่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพ ัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลดุพนกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา
ศกัยภาพคนตามชวงวยัและการปฏิรปูระบบ
เพื ่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน
เมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและส ังคมอย างเป นม ิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับ
การปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปส ู   Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที ่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสู สินคา
เช ิงนว ัตกรรม (2) เปลี ่ยนจากการ
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด  ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื ่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคา ไปสู การเนนภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ด  าน เ กษตร  เทค โน โ ลย ี ช ี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.5 90  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
โ ครงการพ ัฒนาท  องถ ิ ่ นม ี ความ
สอดคล องก ับห วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เด ินทางไปดวยก ันกับย ุทธศาสตร
จังหวัดท่ีไดกำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

5 4.5 90  
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ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั ่ง ยั ่งยืนภายใตหลักประชารัฐ เปน
โครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือรวม
ดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย
ได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อให
เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ิน
มีความมั่นคง มั ่งคั่ง ยั ่งยืน เปนทองถิ่นที่
พ ัฒนาแลว ด วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ ิ ่น (ด านการเกษตรและแหลงน้ำ) 
(LSEP) 

5 4.5 90  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หล ักสำค ัญ 5 ประการในการจ ั ดทำ
โครงการได  แก   (1) ความประหยั ด 
(Economy) (2) ความม ีประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency) (3) ความม ี ประส ิ ทธ ิ ผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) 
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 4.5 90  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนา
ตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.5 90  

 
 



-41- 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key 
Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถว ัดได   (measurable) ใ ช 
บอกประสิทธิผล(effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได 
เช น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4.5 90  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจาก
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที ่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 
(1) ม ีความเป นไปได และม ีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร ็จได   (3) ระบ ุส ิ ่ งที่
ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที ่สุด และสามารถ
ปฏ ิบ ั ต ิ ได   (4 )  เป  น เหต ุ เ ป นผล  
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได 

5 4.5 90  

รวม 60 53.50 89.17  
 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตำบลเพหลากำหนดชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลผลิตของโครงการ 
มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง และโครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
Thailand 4.0 ยุทธศาสตรจังหวัด  



สวนท่ี 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 
 

1. บทสรุป/ปญหา/อุปสรรค 
จากการติดตามและประเมินผลพบวาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งหมด 252 โครงการ มีจำนวนโครงการที่แลวเสร็จ จำนวน 47 
โครงการ คิดเปนรอยละ 18.65 และจำนวนโครงการท่ีอยูระหวางดำเนนิการ จำนวน 3 โครงการ คิดเปน 
รอยละ 1.19  และจำนวนโครงการที่ไมไดดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.79  

โครงการที่อยูระหวางดำเนินการ งบประมาณจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
จำนวน 3  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายพูนผล-ชองเนียง หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ งบประมาณ 

493,000  บาท 

2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานเกาะปง หมูที่ 6 บานบางใหญ งบประมาณ 492,000 บาท    

3.  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารเก็บของ หมูที่ 3 บานพรุเตยใต งบประมาณ 

400,000 บาท  

โครงการที่ไมไดดำเนินการมีอยูจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สาย สปก.หมูที่ 6 งบประมาณ 2,205,000 

บาท (เงนิเหลือจาย) 

2. โครงการกอสรางรั้วสำนักงาน หมูที่ 3 งบประมาณ 992,000 บาท  
  โครงการที ่อยู ระหวางดำเนินการ จำนวน  3 โครงการ ที ่ต องไดร ับการเรงรัดงานให
ดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนตอทางราชการ ดังนั้นกรณีงานกอสราง หาก
ไมไดรับการกำกับติดตามที่ถูกตองอยางใกลชิดการดำเนินงานจึงเกิดความลาชา ขอใหผูบรหิารเรงรัดติดตามให
แลวเสรจ็โดยเร็ว  
           

2. ปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผน 
 จากการติดตามและประเมินผลพบวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา มีดังนี้ 

1. โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ประจำป 2564 มีจำนวนมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาที่มีอยูอยางจำกัด ทำใหไมสามารถดำเนิน

โครงการไดทุกโครงการ จึงทำใหการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนามีระดับความสำเร็จในระดับต่ำ  

2. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนท่ีนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีหลากหลายทำให 

โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ ่นแตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกทองถิ ่นไมสอดคลองกับปญหาความตองการที่มีอยู จริงของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

3. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ยังคงมีความ 

ตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคำนึงถึงศักยภาพดานงบประมาณ 
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3. ขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจำนวนมาก ซึ่งภายใตขอจำกัดดานงบประมาณ จึงไมสามารถดำเนินโครงการได

ครบทกุโครงการตามแผนที่กำหนดได ทำใหรอยละของโครงการที่ดำเนินการแลวเสรจ็นอยมาก 

2.ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ควรจะนำโครงการที่ 
เปนปญหาและความตองการของประชาชนที่ตองการแกไขเรงดวนมาบรรจุไวเทาที ่จำเปนเพื่อจัดสรร
งบประมาณดำเนินการไดอยางครบถวนทุกโครงการ 
  3. ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ควรบรรจุโครงการที่
มีความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการ ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชน
สวนใหญและตองสอดคลองกับวงเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาที่สามารถอนุมัติ
งบประมาณใหดำเนินการได 

4. โครงการ/กิจกรรมที่ไดตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบจายขาดเงินสะสม 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหเรงรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณน้ัน ๆ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่1 บานเพหลาใต  
 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    27.20 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    32.80 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    22.40 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     11.60 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       6.00 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่1  
บานเพหลาใต ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ  32.80 รองลงมามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 27.20   

 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนทำการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน  

1.20% 2.80% 3.20% 1.60% 1.20% 

2. การอำนวยความสะดวกในการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

1.20% 5.20% 0.80% 2.40% 0.40% 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

0.80% 4.00% 2.40% 2.00% 0.80% 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

1.20% 2.40% 3.60% 2.00% 0.80% 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางระบบประปา
หมูบาน 

4.40% 3.20% 1.60% 0.80% - 

6. คุณภาพของระบบประปาหมูบานที่ได
กอสราง 

4.00% 2.80% 2.40% 0.40% 0.40% 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของระบบ
ประปา 

3.20% 3.20% 2.40% 0.40% 0.80% 

8. การใชวัสดกุารกอสรางระบบประปาหมูบาน 2.40% 2.80% 3.60% 0.80% 0.40% 
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณหลังการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 

4.00% 3.60% 0.80% 1.20% 0.40% 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 

4.80% 2.80% 1.60% - 0.80% 

รวม 27.20% 32.80% 22.40% 11.60% 6.00% 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 บานบางใหญ 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    37.14 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    28.10 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   15.24 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ    10.95 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ      8.57 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 บานบางใหญ 
ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ  37.14 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 28.10   

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. การแจงเตือนลวงหนากอนทำขุดเจาะบอบาดาล 3.81% 4.29% 1.90% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการขุดเจาะบอบาดาล 2.38% 4.29% 1.44% 1.43% 0.48% 

3. การแจงระยะเวลาในการขุดเจาะบอบาดาล 4.29% 3.33% 0.95% 0.49% 0.95% 

4. การแจงรายละเอียดโครงการขุดเจาะบอบาดาล 2.38% 4.29% 2.39% 0.95% 0.48% 

5. ความรวดเร็วของการขุดเจาะบอบาดาล 4.29% 1.90% 1.90% 1.43% 0.95% 

6. คุณภาพของการขุดเจาะบอบาดาล 2.85% 2.38% 1.90% 1.90% 0.95% 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของการขุดเจาะบอ
บาดาล 

3.81% 2.38% 0.95% 1.90% 0.95% 

8. การใชวัสดุในการขุดเจาะบอบาดาล 3.33% 2.38% 2.86% 1.90% - 
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณหลังการขุดเจาะบอบาดาล 3.81% 2.38% 0.95% 0.95% 0.95% 

10. ประชาชนไดรบัประโยชนจากการขุดเจาะบอ
บาดาล 

6.19% 0.48% - - 2.86% 

รวม 37.14% 28.10% 15.24% 10.95% 8.57% 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 บานทาเรือ 

 
สรุปผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 28 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    42.86 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    39.64 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   17.50 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ       - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       - 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 7 บานทาเรือ 
ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 28 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ  42.86 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 39.64   

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. การแจงเตือนลวงหนากอนทำขุดเจาะบอบาดาล 5.40% 5.90% 1.40% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการขุดเจาะบอบาดาล 4.30% 4.60% 1.40% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการขุดเจาะบอบาดาล 5.90% 4.30% 1.40% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการขุดเจาะบอบาดาล 2.50% 5.70% 1.70% - - 

5. ความรวดเร็วของการขุดเจาะบอบาดาล 3.20% 2.80% 5.90% - - 

6. คุณภาพของการขุดเจาะบอบาดาล 4.30% 4.30% 1.40% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของการขุดเจาะบอ
บาดาล 

5.70% 5.00% 1.70% - - 

8. การใชวัสดุในการขุดเจาะบอบาดาล 2.80% 4.30% 2.80% - - 
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณหลังการขุดเจาะบอบาดาล 3.20% 4.60% 2.10% - - 

10. ประชาชนไดรบัประโยชนจากการขุดเจาะบอ
บาดาล 

10.00% - - - - 

รวม 42.86% 39.64% 17.50% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายพัฒนา 1 หมูที่ 2  
บานเพหลาเหนือ  

 
สรุป ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    - 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    12.00 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    68.33 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     19.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายพัฒนา 1 หมูท่ี 2  
บานเพหลาเหนือ  ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมี
ความพึงพอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ  68.33  รองลงมามีความพึงพอใจนอย 19.67   
 
 

 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน - 2.33% 7.00% 0.67% - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

- 2.00% 6.33% 1.67% - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน - 0.67% 8.00% 1.33% - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน - 0.67% 6.00% 3.33% - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน - 0.67% 6.00% 3.33% - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง - 1.00% 7.00% 2.00% - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน - 0.67% 7.00% 2.33% - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน - 1.00% 6.67% 2.33% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน - 1.67% 6.67% 1.67% - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน - 1.33% 7.67% 1.00% - 

รวม - 12.00% 68.33% 19.67% - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกกลาง หมูที่ 3  
บานพรุเตยใต  
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   46.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   33.00  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   19.00 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     1.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกกลาง หมูที่ 3  
บานพรุเตยใต ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  46.33 รองลงมามีความพึงพอใจมาก  33.00   

 
 
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 0.33% 4.00% 5.33% 0.33% - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

0.33% 5.67% 3.67% 0.33% - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 2.67% 5.34% 1.67% 0.33% - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 4.67% 3.33% 1.33% 0.67% - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 7.00% 2.64% 0.67% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 3.00% 4.67% 2.33% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 8.33% 1.33% - - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 3.67% 3.33% 3.00% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 7.00% 2.00% 1.00% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 9.33% 0.67% - - - 

รวม 46.33% 33.00% 19.00% 1.67% - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายรมรื่น หมูที่ 4  
บานพรุเตยเหนือ  
 

 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    55.32 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    39.06 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    5.31 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     0.31 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายรมรื่น หมูท่ี 4  
บานพรุเตยเหนือ ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ  55.32 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 39.06   
 

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 1.67% 3.33% 3.33%  0.67 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

2.67% 3.33% 3.33% - 1.00% 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 2.67% 5.00% 3.33% - 1.00% 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 2.00% 2.00% 3.33% - 1.00% 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 3.67% 2.00% 3.00% 0.67% 0.33% 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 5.00% 3.00% 2.33% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 3.33% 1.67% 3.33% - 0.33% 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 3.33% 3.33% 3.33% 0.33% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 5.00% 3.33% 2.33% 0.33% - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 5.00% 4.00% 1.00% 0.33% - 

รวม 55.32% 39.06% 5.31% 0.31% - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายบานพรุเตียว-สวนปาลม  
หมูที่ 5 บานพรุเตียว  

 
   สรุป ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มีอยู 10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    37 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    56 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    7 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ       - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       - 
 

     สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายบานพรุเตียว-สวนปาลม  
หมูที่ 5 บานพรุเตียว ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมี
ความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ  56 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด  37   

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 2.33% 3.67% 4.00% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

2.33% 6.67% 1.67% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 2.67% 6.67% 0.67% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 3.33% 6.67% - - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 4.00% 6.67% - - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 3.67% 5.67% - - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 4.00% 6.00% - - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 4.00% 5.33% 0.67% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 4.33% 5.33% - - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 6.67% 3.33% - - - 

รวม 37% 56% 7.00% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายบานลุงทีป-สีกัก  หมูที่ 8 
บานทรายทอง 

 
   สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มีอยู 10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    31 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    39.33 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    22 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     5 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ      2.67 
 

     สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายบานลุงทีป-สีกัก  หมูที่ 8 
บานทรายทอง ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ  39.33 รองลงมามีความพึงพอใจมากท่ีสุด  31   

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 7% 2.67% 0.33% - 
 

- 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

4.67% 5.00% 0.33% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 1.67% 7% 1.00% 0.33% - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 1.00% 6.33% 2.33% 0.33% 0.33% 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 3% 2.33% 3.33% 1.00% - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 2.67% 2.00% 4.33% 1.00% - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 1.67% 3.67% 3.67% 0.67% 0.33% 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 2.33% 4.33% 2.33% 0.33% 0.67% 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 3.67% 2.67% 2.33% 0.67% 0.67% 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 3.33% 3.33% 2.00% 0.67% 0.67% 

รวม 31% 39.33% 22% 5% 2.67% 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายศรีเมอืง-สวนปา หมูท่ี 9   
บานควนสบาย 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    30.00 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    43.33 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    22.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     4.00 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ     - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายศรีเมือง-สวนปา  
หมูที่ 9  บานควนสบาย ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชน 
สวนใหญมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ  43.33 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด 30.00 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 1.67% 3.67% 3.33% 1.00% - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

1.67% 5.33% 3.33% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 2% 5.00% 2.00% 1.00% - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 3.33% 5.00% 2.33% 1.00% - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 3.33% 5.00% 1.67% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 3.33% 5.33% 1.67% 0.33% - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 2.67% 5.00% 3.00% 0.33% - 
8. การใชวัสดุการกอสรางถนน 2.67% 4.67% 3.00% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 3.33% 5.00% 1.67% 0.33% - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 6.67% 2.67% 1.00% - - 

รวม 30.00% 43.33% 22.67% 4.00% - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายขางรานคุณยาย หมูที่ 1  
บานเพหลาใต  
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    24.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   51.34  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   24.33 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ     - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายขางรานคณุยาย หมูที่ 1  
บานเพหลาใต  ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  51.34 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด  24.33   
 
 
 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 3.67% 5.67% 0.67% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

2.33% 6.33% 1.33% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 0.67% 6.00% 3.33% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 1.33% 6.00% 2.67% - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 2.00% 5.33% 2.67% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 1.00% 5.66% 3.33% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 5.00% 3.00% 2.00% - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 1.00% 3.00% 6.00% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 1.33% 6.33% 2.33% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 6.00% 4.00% - - - 

รวม 24.33% 51.34% 24.33% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกกลาง หมูที่ 3  
บานพรุเตยใต  

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหารสวน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ จำนวน 30 ชุด มีอยู 10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    26 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    43.33 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    30.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ       - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       - 
 

สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกกลาง  หมูท่ี 3  
บานพรุเตยใต  ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ  43.33 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง  30.67   

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 0.33% 2.67% 6.67% 0.67 - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

- 
 

5.00% 5.00% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 1.00% 6.67% 2.67% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 1.33% 6.00% 2.33% - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 1.00% 4.00% 5.00% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 1.00% 7.00% 2.33% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 6.67% 2.00% 1.00% - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 3.00% 2.67% 5.00% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 5.00% 3.67% 0.67% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 6.67% 3.33% - - - 

รวม 26% 43.33% 30.67% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายเกษมสุข-ควนหวายแดง 
หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ  
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    25 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   50.67  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   18 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     6 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอย        0.33 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายเกษมสุข-ควนหวายแดง 
หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวน
ใหญมีความพึงพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  50.67 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด  25   

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 067 5.33% 2.67% 1.67% - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

1.67 5.00% 2.33% 1.00% - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 1.33% 6.67% 1.67% 0.33% 0.33% 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 1.33% 4.67% 3.33% - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 2.33% 5.00% 1.67% 1.00% - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 3.00% 4.67% 1.67% 1.00% - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 3.00% 6.67% 0.33% - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 2.67% 6.67% 1.33% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 4.00% 4.00% 1.33% 0.67% - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 5.00% 2.00% 1.67% 0.33% - 

รวม 25% 50.67% 18.00% 6.00% 0.33% 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยหรั่ง หมูที่ 7 บานทาเรือ  

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   63.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   32.67  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   4.00 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ     - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยหรั่ง หมูที่ 7  
บานทาเรือ  ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  63.33 รองลงมามีความพึงพอใจมาก  32.67   
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 5.33% 4.33% 0.33% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

6.67% 3.00% 0.33% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 4.33% 5.33% 0.33% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 5.00% 4.67% 0.33% - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 7.67% 2.00% 0.33% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 6.67% 3.00% 0.33% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 6.00% 3.33% 0.67% - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 5.33% 4.00% 0.67% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 8.33% 1.33% 0.33% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 8.00% 0.33% 0.33% - - 

รวม 63.33% 32.67% 4% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบานนิพนธ-สายนาตนนุน  
หมูที่ 5 บานพรุเตียว 
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   0.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   55  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   44.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ      - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ      - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบานนิพนธ-สาย 
นาตนนุน หมูท่ี 5 บานพรุเตียว  ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชน
สวนใหญมีความพึงพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  55 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง  44.67   
 
 

 

 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการบุกเบิกถนน - 5% 5.00% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบานระหวางการบุกเบิกถนน 

- 6% 4.00% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการบุกเบิกถนน - 5% 5.00% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการบุกเบิกถนน - 6.67% 4.33% - - 

5. ความรวดเร็วของการบุกเบิกถนน - 6% 3.33% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดบุกเบิกถนน - 5.66% 5.00% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน - 5.33% 4.67% - - 
8. การใชวัสดกุารบุกเบิกถนน - 5.33% 4.67% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน - 4.67% 5.33% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 0.33 5.33% 3.33% - - 

รวม 0.33% 55% 44.67% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอมถนนสายปาชุมชน หมูที่ 1 บานเพหลาใต 
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   2.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   11.00  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   37.00 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ    36.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ    13.00 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอมถนนสายปาชุมชน หมูท่ี 1  
บานเพหลาใต  ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจปานกลาง  คิดเปนรอยละ  37 รองลงมามีความพึงพอใจนอย  36.67   
 
 
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการการปรับปรุง
ซอมถนน 

1.00% 2.33% 5.00% 0.67% 1.00% 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

0.33% 1.67% 5.00% 3.33% - 

3. การแจงระยะเวลาในการปรับปรงุซอมถนน 0.67% 1.67% 5.00% 5.33% - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงซอม
ถนน 

- 1.67% 5.00% 3.33% 0.64% 

5. ความรวดเร็วของการปรับปรุงซอมถนน - 1.33% 5.00% 5.00% 1.00% 

6. คุณภาพของถนนที่ไดปรับปรงุซอมถนน - 0.67% 3.33% 5.00% 1.00% 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน - 0.33% 6.00% 2.67% 2.33% 
8. การใชวัสดกุารปรับปรุงซอมถนน - 0.67% 1.67% 5.00% 1.67% 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 0.33% 0.33% 1.00% 5.00% 2.00% 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน - 0.33% 1.67% 3.33% 3.33% 

รวม 2.33% 11.00% 37.00% 36.67% 13.00% 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอมถนนสายมยิาซาวา (ชวง2) หมูที่ 8  
บานทรายทอง 
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   3.67 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   13.00  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   65.00 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ    18.33 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ      - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอมถนนสายมิยาซาวา (ชวง2)  
หมูที่ 8 บานทรายทอง  ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวน
ใหญมีความพึงพอใจปานกลาง  คิดเปนรอยละ  65 รองลงมามีความพึงพอใจนอย  18.33   
 
 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการปรับปรุงซอม
ถนน 

0.33% 1.33% 6.33% 2.00 - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

1.33% 0.67% 5.33% 2.67 - 

3. การแจงระยะเวลาในการปรับปรงุซอมถนน 0.33% 1.00% 7.67% 1.00 - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงซอม
ถนน 

- 1.33% 6.00% 2.67 - 

5. ความรวดเร็วของการปรับปรุงซอมถนน - 1.67% 7.33% 1.00 - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดการปรับปรุงซอมถนน - 1.67% 5.67% 2.67 - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน - 1.67% 6.67% 1.67 - 
8. การใชวัสดกุารปรับปรุงซอมถนน 0.33% 1.33% 6.33% 2.00 - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 0.33% 1.33% 7.33% 1.00 - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 1.00% 1.00% 6.33% 1.67 - 

รวม 3.67% 13.00% 65.00% 18.33% - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอมถนนสายหกรอย-บอดิน หมูที่ 9  
บานควนสบาย 
 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   32.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ   46.67  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   21.00 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ      - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ      - 
 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอมถนนสายหกรอย-บอดิน หมูที่ 9  
บานควนสบาย  ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  46.67 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด  32.33   
 
 
 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสรางถนน 4.33% 3.67% 2.00% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมูบาน 

3.67% 5.33% 1.00% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางถนน 2.67% 5.33% 2.00% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน 2.00% 5.33% 2.67% - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางถนน 3.33% 3.67% 3.00% - - 

6. คุณภาพของถนนที่ไดกอสราง 4.00% 3.33% 2.67% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของถนน 2.67% 4.67% 1.00% - - 
8. การใชวัสดกุารกอสรางถนน 3.00% 5.00% 2.00% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใชงาน 2.33% 5.67% 2.00% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนน 4.33% 3.00% 2.67% - - 

รวม 32.33% 46.67% 21.00% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่5 บานพรุเตียว  
 

 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    15 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    66 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ    19 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ      - 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่5 
บานพรุเตียว ตามท่ีไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจมาก คิดเปนรอยละ  66 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง 19   
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนทำการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน  

0.33% 8.00% 3.20% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการกอสรางระบบ
ประปา 

2.00% 6.00% 0.80% - - 

3. การแจงระยะเวลาในการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

1.33% 6.00% 2.40% - - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

1.67% 6.33% 3.60% - - 

5. ความรวดเร็วของการกอสรางระบบประปา
หมูบาน 

1.33% 6.00% 1.60% - - 

6. คุณภาพของระบบประปาหมูบานที่ได
กอสราง 

1.67% 6.00% 2.40% - - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของระบบ
ประปา 

1.33% 6.67% 2.40% - - 

8. การใชวัสดกุารกอสรางระบบประปาหมูบาน 1.33% 6.67% 3.60% - - 
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณหลังการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 

1.33% 7.67% 0.80% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 

2.67% 6.67% 1.60% - - 

รวม 15.00% 66.00% 19.00% - - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 
หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ  

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    - 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    50  

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   47.33 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ      2.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ       -  

สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง หมูที่ 2 
บานเพหลาเหนือ ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมี
ความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ  50 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง 47.33   

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1.การแจงเตือนลวงหนากอนทำการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.67% 4.67% 0.67% - 

2. การอำนวยความสะดวกในการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 5% 4.67% 0.33% - 

3. การแจงระยะเวลาในการขุดเจาะบอบาดาล
พรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.67% 5%% 0.33% - 

4. การแจงรายละเอียดโครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.67% 5.33% - - 

5. ความรวดเร็วของการขุดเจาะบอบาดาลพรอม
ยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.67%                    5.00% 0.33% - 

6. คุณภาพของการขุดเจาะบอบาดาลพรอมยาย
หอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.67 %                                                                                                                             5.00% 0.33% - 

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 5.00% 4.33% 0.33% - 

8. การใชวัสดกุารขุดเจาะบอบาดาลพรอมยาย
หอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.67% 5.00% 0.33% - 

9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณหลังการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 4.64% 5.33% - - 

10. ประชาชนไดรับประโยชนจากการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอมยายหอถังสูงและยายถังกรอง 

- 7.31% 2.67 - - 

รวม - 50% 47.33% 2.67% - 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 บานบางใหญ 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มอียู  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ    30 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเปนรอยละ    46 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเปนรอยละ   24 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอย คิดเปนรอยละ     - 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ     - 

  สรุปความพึงพอใจตอการดำเนินงานโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 6 บานบางใหญ 
ตามที่ไดจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 30 ชุด พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจมาก  
คิดเปนรอยละ  46 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด 30   

 

 

 

 

 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. การแจงเตือนลวงหนากอนทำการขุดเจาะบอ
บาดาล 

3.33% 4.33% 2.00% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการขุดเจาะบอบาดาล 1.67% 6.00% 2.33%   

3. การแจงระยะเวลาในการขุดเจาะบอบาดาล 3.33% 3.33% 2.33%   

4. การแจงรายละเอียดโครงการขุดเจาะบอบาดาล 2.67% 5.33% 2.33%   

5. ความรวดเร็วของการขุดเจาะบอบาดาล 3.33% 4.00% 2.67%   

6. คุณภาพของขุดเจาะบอบาดาล 2.33% 5.00% 2.33%   

7. ความชัดเจนความกวาง/ยาวของขุดเจาะบอบาดาล 3.33% 5.00% 2.00%   

8. การใชวัสดุการขุดเจาะบอบาดาล 3.33% 3.00% 3.33%   
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณขุดเจาะบอบาดาล 1.67% 5.33% 2.33%   

10. ประชาชนไดรบัประโยชนจากการขุดเจาะบอ
บาดาล 

3.33% 4.66% 2.33%   

รวม 30% 46% 24%   



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


