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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปี  
พ.ศ. 2562 มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ
ตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยมาก 

2. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ 
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  3.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติและจ่ายเงินสะสมควรเร่งรัดดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาให้
มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลารวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  

5. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบ 
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 



 

 
 

ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
        การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาตรวจสอบ ดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
             4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเพหลา 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
เพหลาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ 
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา   
                4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
            5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเพหลาหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่ง 
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลาได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่ องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลา 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลามีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่
ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาภายในกำหนดเวลาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา/คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลา 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy)กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 
 



 

 
 

-7- 
 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี 
(การทำขนมไทย)  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ



 

สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์  
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และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลาใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้   
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเพหลา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพหลา 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 



 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด สำนักปลัด/กองต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเพหลา 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1) ยุทธศาสตร์เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพให้กับการเกษตร ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาดำเนินการในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและการพัฒนาระบบ
น้ำประปา พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ำ   
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
  1) ปัญหาสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาประสบปัญหา คือ ขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
สาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากแหล่งน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้น้ำซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
  2) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากถนนมีจำนวนมาก งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการไดทุ้กโครงการ  
 2.1.3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พบว่ามีการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา โดยได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้เพียงหลัก 
SWOT analysis และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Scales มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการ
จัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข การศึกษา การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength) องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาจุดแข็งซ่ึงคือปัจจัย ศักยภาพภายใน 
องค์กร คือ ด้านที่ตั้งเป็นชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนที่สีเขียวมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด 
สะดวก ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนที่ตำบลเพหลาเป็นที่ราบ มีพ้ืนที่กว้างเหมาะแก่การเพาะปลูกยาพาราง ปาล์ม
น้ำมัน ข้าวไร่ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอิสระและศักยภาพในการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
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2.จุดอ่อน (Weakness) องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา จุดอ่อนคือ ข้อด้อยหรือข้อจำกดั 

เกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรเชิงเสียเปรียบ คือ เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
บางสายยังเป็นถนนดินถนนลูกรัง ทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก การให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต่อการของประชาชน  
  3.โอกาส (Opportunity) องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ปัจจัยภายนอกเชิงบวกที่จะ
สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพให้องค์กร คือ นโยบายของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทำให้การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการกำหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ 
ขึ้นเพ่ือเป็นแม่บทและกรอบในการดำเนินงาน ทำให้มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  4. อุปสรรค (Threat) องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา อุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่จะเป็น
ปัญหาหรือขัดขวางในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนั บสนุนจาก
รัฐบาล ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ขาดแคลนงบประมาณในการ
พัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ขาดการวางระบบผังเมือง ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่
เหมาะสมอยู่ในเขตชุมชน  
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดกระบี ่

ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในเขต
จังหวัด
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
เพหลา 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนิน
การจริง 

ด้านการสรา้ง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส ์

พัฒนาคุณภาพ
ด้านการ
ท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอยา่ง
ยั่งยืน 

ยกระดับขีด
ความสามารถใน
การผลิตด้าน
การเกษตรและ
แปรรูปสินคา้ 
เกษตรอย่าง ครบ
วงจร ควบคู่กับการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
สะอาดและ
พลังงานทางเลือก  

เพิ่มมูลค่า
ผลผลติทาง
การเกษตร
และเพิ่ม
ศักยภาพ
ให้กับ
การเกษตร 

เพิ่มมูลค่า
ผลผลติทาง
การเกษตร
และเพิ่ม
ศักยภาพ
ให้กับ
การเกษตร 

200 15 

ด้านการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพต้นทนุ
มนุษย์เพื่อนำไปสู่

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สงัคม
น่าอยู่และปรับตัว
เท่าทันต่อบรบิท

เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนสู่

เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนสู่

116 36 



 

มนุษย ์ มนุษย ์ การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลง สังคมน่าอยู ่ สังคมน่าอยู ่
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ยุทธศาสตรช์าติ 

20 ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในเขต
จังหวัด
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
เพหลา 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนิน
การจริง 

ด้านการสรา้ง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ต้นทุน
มนุษย์เพื่อ
นำไปสู่การ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 

อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิด
ความยั่งยืน 

อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อ
การเป็น
เมือง
ท่องเที่ยว
คุณภาพ 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1 
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  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2562  

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

 ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 

0 0 0 0.00 0 0 17 100 

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการ 
เกษตรและเพ่ิมศักยภาพ 
ให้กับการเกษตร 

15 7.50 2 1.00 10 5.00 200 100 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

36 31.03  0 0 0 0 116 100 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 8.33 0 0.00 0 0 12 100 

รวม 52 15.07 2 0.57 10 2.90 345 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
   จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ปี 2562จำนวนทั้งหมด 345 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 
52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.07 และจำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 0.57  และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.90 โดย
ยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการที่เสร็จมากที่สุด คือยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.03 รองลงมาคือยุทธศาสตร์เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพให้กับการเกษตร จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 (ปี พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสี
เขียว 

1.เคหะและชุมชน 
 

11 8,050,000 - - 

2.บริหารงานทั่วไป 6 1,300,000 - - 

เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตรและ 
เพ่ิมศักยภาพให้กับ
การเกษตร 

1.เคหะและชุมชน 
 

196 94,281,100 15 5,529,600 

2.เกษตร 4 200,000 - - 

เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ 
 

1.การรักษาความสงบ
ภายใน 

5 350,000 3 52,522 

2.งบกลาง 4 5,611,200 4 7,120,214 
3.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

13 520,000 6 80,548 

4.การศึกษา 27 6,946,230 11 2,430,525.40 
5.บริหารงานทั่วไป 12 1,420,000 2 313,302 
6.สาธารณสุข 9 520,000 4 343,005 
7.เคหะและชุมชน 32 10,293,300 3 1,429,000 
8.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 780,000 3 373,734 

9.สังคมสงเคราะห์ 6 450,000 - - 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.บริหารงานทั่วไป 11 5,125,000 1 1,435 
2.เคหะและชุมชน 1 500,000 - - 

รวม 345 136,346,830 52 17,673,885.40 
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โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 

   -ไม่มี- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร 

 

ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

ข้อบัญญัติ 
ประจำปี 2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างร้านคุณยาย 
หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้ 

485,000 468,000  

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้ 

397,100 369,000  

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายพรุเตียว– 
สวนปาล์ม หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 

489,500 480,000  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเรือ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ 

485,000 484,000  

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงทีป-สีกัก 
หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง 

485,000 468,000  

6. โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3  
บ้านพรุเตยใต้ 

61,000 51,000  

7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านควนสบาย 

499,000 487,000  

รวม 2,901,600 2,807,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร 
 

ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ประจำปี 2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านเพหลาเหนือ 

107,000 93,000  

2 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ 

150,000 143,000  

3 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านบางใหญ่ 

150,000 143,000  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมสุข- 
ควนหวายแดง หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ 

494,000 463,800  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง-สวนป่า
หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 

494,000 493,000  

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายพัฒนา 2 
หมู่ที ่2 บ้านเพหลาเหนือ 

467,000 463,000  

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำดำ 
(หมู่ท่ี 3 – หมู่ที่6) หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ 

463,000 460,000  

8 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 498,000 463,800  
9 โครงพัฒนาบ่อบาดาล (เป่าล้าง) จำนวน 4 บ่อ 60,000 - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 

บ้านเพหลาเหนือ 
323,000 - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังสูงและ

ย้ายถังกรอง หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 
498,000 - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
12 โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 122,000 - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
13 โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 8  

บ้านทรายทอง 
236,000 - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 

บ้านเพหลาใต้ 
323,000 - อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านพรุเตยเหนือ 

400,000 - อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังสูงและ 498,000 - อยู่ระหว่าง



 

ย้ายถังกรอง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้ ดำเนินการ 

17 โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ 
 

167,000 - อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ประจำปี 2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

18 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 9  
บ้านควนสบาย 

250,000 - อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3  
บ้านพรุเตยใต้ 

300,000  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

รวม 6,000,000 2,722,600  
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

 

ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

ข้อบัญญัติ 
ประจำปี 2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 42,000  
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000 1,476,000  
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,616,800 5,487,500  
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารตำบลเพหลา 
120,000 114,714  

5. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพ่ิมเติม 20,000 4,902  
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 350,000 308,400  
7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 
40,000 29,976   

8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

40,000 9,976  

9. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 

40,000 12,570  

10. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและมอบประกาศนียบัตร 

20,000 15,862  

11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 100,000 98,757  
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับ ศพด. 
36,980 36,980  

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับ ศพด. 

25,800 25,800  



 

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ ศพด. 

146,200 146,200  
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ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

ข้อบัญญัติ 
ประจำปี 
2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับ 
ศพด. 

17,200 17,200  

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับ ศพด. 

465,600 465,600  

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้กับ ศพด. 

17,200 17,200  

18. ค่าอาหารเสริม (นม) 634,270 557,926.40  
19. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย 

980,000 872,000  

20. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 35,805  
21. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีพ่น

กำจัดยุงและทรายอเบท) 
60,000 59,700  

22. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน 

180,000 180,000  

23. อุดหนุน อสม.ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน (อสม.) 

67,500 67,500  

24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย ์

177,200 177,000  

25. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เพหลา 447,600 446,000  
26. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.เพหลา 499,000 499,000  
27. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 

2562 
200,000 35,600  

28. โครงการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการตำบลเพหลา 20,000 5,950  
29. โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี (การทำขนมไทย) 10,000 6,298  
30. โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี (กระเป๋าทำมือ) 10,000 7,700  
31. อุดหนุนเทศบาลทรายขาวตามโครงการการ 15,000 15,000  



 

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอำเภอคลองท่อม 
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ลำดับ 
ที ่

 

ชื่อโครงการ 
ข้อบัญญัติ 
ประจำปี 
2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

32. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 

10,000 10,000  

33. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายใน
ตำบล 

220,000 214,614  

34. วัสดุกีฬา 60,000 59,940  
35. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 99,180  

รวม 12,594,350 11,658,850.40  
 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ประจำปี 2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงขยายระบบเสียงตามสายภายใน
ตำบลเพหลา 

484,000 484,000  

รวม 484,000 484,000  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ลำดับ 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

ข้อบัญญัติ 
ประจำปี 2562 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการ Big cleaning day 40,000 1,435  
รวม 40,000 1,435  

 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2562 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,673,885.40 บาท แยก
เป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ปกติ 14,467,285.40 บาท  งบจ่าย
ขาดเงินสะสม  3,206,600  บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา



 

เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 
15.07 ของงบประมาณที่อยู่ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รวมทั้งสิ้น 35,300,000 บาท 
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 

 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

งบประมาณท่ี
ทำสัญญาจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว 
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้าน
ท่าเรือ หมู่ที่ 7 

0 1 0 9,000,000 5,398,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

รวม 0 1 0 9,000,000 5,398,000 - 
 
ผลการติดตามและประเมินผล 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปี 2562 จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผล  การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
 การติดตาม (Monitoring)การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ห้าปีถึงระยะใดแล้วซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้
หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   
 การประเมินผล ( Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมี ระบบ
แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น 
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น
การตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่และประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้     

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
         1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
         2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
         3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
         4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ  
                 5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  



 

        6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
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        7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จ
หรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
      1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
      2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
      3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1  
  เรื่องที่  1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  



 

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 

 
 
 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของ 

คะแนนเต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเพหลา 
20 18 90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65   

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
10 9 90 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน ์ 5 4 80 
 3.5 กลยุทธ ์ 5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 80 
 3.8 แผนงาน 5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน 100 84 84 
 

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90  ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด  
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
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1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
   รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ งข อ งห มู่ บ้ าน /ชุ ม ช น /ต ำบ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.5 83.33  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4  ข้อมู ล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 1.5 75  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 2 2 100  



 

วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
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ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1 . 7  ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 1.5 75  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.5 75  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  เพ่ื อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ
หลา 

3 3 100  

รวม 20 18 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลา 
  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ การปกครอง จำนวน
ประชากร การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ อาชญากรรม การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
การเกษตร การพาณิชย์   ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้บันทึกข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
ได้ค่อนข้างจะครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

-26- 
 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การ วิ เค ราะห์ ส ภ าวการณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

15 13 86.67  

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่ วน ต ำบ ล เพ ห ล า  น โยบ ายขอ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชี พและกลุ่ มต่ างๆ  สภ าพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 1.5 75  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี 2 1.5 75  



 

เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเพ่ื อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.5 75  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2 1.5 75  

2 .8  สรุป ผลการดำเนิ น งานตาม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

1 1 100  



 

ที่ ผ่ าน ม าและแน วท างก ารแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

รวม 15 13 86.67  
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา การครอบคลุมเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น การวิเคราะห์ด้านสังคม เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม สิ่งแวดล้อม การสรุป
ประเด็นปัญหา ค่อนจะสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
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1.3 ยุทธศาสตร์ 

 

ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 53 81.54  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเพหลาสอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลา และเชื่อมโยงหลักประชา
รั ฐ  แผนยุ ท ธศ าสตร์ช าติ  2 0  ปี  
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
แ ล ะ เชื่ อ ม โ ย ง กั บ ส ภ า พ สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งช าติ  แ ผน การบ ริ ห าร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต

5 4 80  



 

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้ เห็ นถึ งความชั ด เจน ในสิ่ งที่ จ ะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 4 80  

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลาที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน

5 4 80  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ช าติ  20  ปี  
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จั ง ห วั ด / แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลา 

5 4 80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำโครงการ
เพ่ื อ พัฒ นาท้ องถิ่ น ในแผน พัฒ นา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80  

รวม 65 53 81.54  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0  การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้กำหนดการพัฒนาในอนาคต 
อย่างชัดเจน สัมพันธ์กับโครงการ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเพหลาที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ส่วน



 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นให้บรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลผลิต 
โครงการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

-32- 
 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเป็นดังนี้ 

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของ 

คะแนนเต็ม 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 
10 9 90 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 90 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

5 4 80 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 80 
รวมคะแนน 100 83 83 



 

1) พบว่าประเด็นกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนนสูงสุด  5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ของคะแนนในประเด็นกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 83ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดทำ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลา(ใช้การวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้ อยต้องประกอบด้ วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.5 85  

รวม 10 8 85  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้วิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่ า ไห ร่  จ ำ น ว น ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด ำ เนิ น ก าร ได้ มี จ ำน วน เท่ า ไห ร่  
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้ 

10 8.5 85  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 8.5 85  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้จัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 52 โครงการที่ได้
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน  2 โครงการ และจำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ 
   
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

-35- 
 
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาใน เชิ งคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8.5 85  

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

    

รวม 10 8.5 85  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 



 

  โครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้จัดทำ
โครงการ กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประชาชนมีความพอใจมาก 
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 2.5แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลาในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลาที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 8.5 85  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
แ ล ะ แ ห ล่ งน้ ำ ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8.5 85  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้วิเคราะห์แผนงาน งาน ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล เพ ห ล า แ ล ะ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสั ยทัศน์ขององค์การบริหารส่ วน
ตำบลเพหลาที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.5 90  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clearobjective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความ
เป็ นไปได้ ชั ดเจน มี ลั กษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.5 90  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มี ค ว า ม ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ื นที่ ด ำ เนิ น งาน  และระยะเวลา

5 4.5 90  



 

ด ำ เนิ น งาน อ ธิ บ าย ให้ ชั ด เจ น ว่ า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร   ใครคื อ
กลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ  2 0  ปี  โค รงก า ร
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.5 90  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติ  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 

5 4 80  



 

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสั งคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ าน เก ษ ต ร  เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.5 90  

5 .7  โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
โค ร งก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น มี ค ว าม
สอดคล้ องกับห้ วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือ

5 4.5 90  



 

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็น
โครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 

5 4.5 90  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลั กสำคัญ  5 ประการในการจั ดทำ
โครงการได้ แก่  (1 ) ความป ระหยั ด 
(Economy) (2 ) ความมี ประสิ ทธิ ภาพ 
(Efficiency) (3) ค ว าม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4 ) ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม
(Equity) ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 4.5 90  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม

5 4.5 90  



 

หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้
บอกประสิทธิผล(effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.5 90  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาก
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1 ) มีความเป็ น ไป ได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จ ได้  (3 ) ระบุ สิ่ งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ

5 4.5 90  



 

ป ฏิ บั ติ ได้  (4 ) เป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 60 53.5 89.17  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลากำหนดชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์จังหวัด  
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  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2562  
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

 ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 

0 0 0 0.00 0 0 17 100 

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการ 
เกษตรและเพ่ิมศักยภาพ 
ให้กับการเกษตร 

15 7.50 2 1.00 10 5.00 200 100 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

36 31.03  0 0 0 0 116 100 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 8.33 0 0.00 0 0 12 100 

รวม 52 15.07 2 0.57 10 2.90 345 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
   จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ปี 2562 จำนวนทั้งหมด 345 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 
52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.07 และจำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 0.57  และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.90 โดย
ยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการที่เสร็จมากที่สุด คือยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.03 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพให้กับการเกษตร จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เพหลา 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 33 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    17.88 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    49.09 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    27.58 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ       4.24 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน 

18.18% 45.46% 33.33% - 3.03% 

2. การอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน 

15.15% 57.58% 21.21% 3.03% 3.03% 

3. การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 15.15% 51.52% 30.30% - 3.03% 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน 

9.09% 51.52% 27.27% 12.12% - 

5. ความรวดเร็วของการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 24.24% 48.49% 24.24% 3.03% - 
6. คุณภาพของอาคารหลังจากได้ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน 

21.21% 57.58% 18.18% 3.03% - 

7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาว/สี หลังปรับปรุงของ
อาคารสำนักงาน 

24.24% 45.46% 27.27% 3.03% - 

8. การใช้วัสดุการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 18.18% 39.40% 27.27% 15.15% - 
9. การจัดเก็บวัสดุหลังปรับปรุงอาคารสำนักงาน 6.07% 45.45% 42.42% 3.03% 3.03% 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้อาคาร
สำนักงาน 

27.27% 48.49% 24.24% - - 

รวม 17.88 % 49.09 % 27.58 % 4.24 % 1.21 % 



 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ       1.21 
  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เพหลา ตามที่ได้
จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  33 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  
49.09 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง 27.58   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ  
 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 18 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ      23.33 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ      48.33 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ     25.56 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ       2.22 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ       0.56 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 50% 33.33% 16.67% - - 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

16.67% 72.22% 11.11% - - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 27.78% 38.89% 33.33% - - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน 16.67% 44.44% 27.78% 11.11% - 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างถนน 27.78% 44.44% 22.22% - 5.56% 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ก่อสร้าง 11.11% 61.11% 22.22% 5.56% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 33.33% 38.89% 27.78% - - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 16.67% 38.89% 44.44% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 16.67% 61.11% 22.22% - - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 16.67% 50% 27.78% 5.55% - 

รวม 23.33% 48.33% 25.56% 2.22% 0.56% 



 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าเรือ  ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  18 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ  48.33 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง 25.56   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย  

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 38 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 

18.42% 52.63% 26.32% 2.63% - 
 

2. การอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

21.05% 34.21% 36.84% 7.89% - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 

23.68% 34.21% 39.47% 2.63% - 

4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 

18.42% 52.63% 21.05% 7.89% - 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 

21.05% 36.84% 31.58% 10.53% - 

6. คุณภาพของระบบประปาหมู่บ้านที่ได้ก่อสร้าง 7.90% 47.37% 39.47% 2.63% 2.63% 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของระบบประปา 18.42% 44.74% 31.58% 5.26% - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 23.68% 42.11% 28.95% 2.63% 2.63% 
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

15.79% 50% 26.32% 5.26% 2.63% 

10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

10.53% 57.89% 26.32% 5.26% - 

รวม 17.90% 45.26% 30.79% 5.26% 0.79% 



 

 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    17.90 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    45.26 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   30.79 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ     5.26 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     0.79 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านควน
สบาย ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 38 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ  45.26 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง 30.79   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.เพหลา  

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 31 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงาน 

9.68% 35.48% 54.84% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงาน 

12.90% 32.26% 51.61% 3.23% - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน 3.23% 54.84% 35.48% 6.45% - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงาน 

6.45% 38.71% 45.16% 9.68% - 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน 12.90% 51.61% 25.81% 9.68% - 
6. คุณภาพของอาคารหลังจากได้ก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงาน 

3.23% 25.81% 64.52% 6.45% - 

7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาว/สี หลังก่อสร้าง
ห้องน้ำสำนักงาน 

3.23% 48.39% 45.16% 3.23% - 

8. การใช้วัสดุการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำนักงาน 3.23% 29.03% 61.29% 6.45% - 
9. การจัดเก็บวัสดุหลังก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 38.71% 54.84% 6.45% - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงาน 

22.58% 48.39% 22.58% 6.45% - 

รวม 7.74% 40.32% 46.13% 5.81% - 



 

พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ      7.74 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    40.32 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   46.13 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ      5.81 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ         - 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.เพหลา ตามที่ได้
จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 31 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ  46.13 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 40.32   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้  

 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 30 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการขยายเขตระบบ
ประปา หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้ 

3.33% 40% 36.67% 16.67% 3.33% 

2. การอำนวยความสะดวกในการขยายเขตระบบ
ประปาให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

3.33% 33.33% 56.67% 3.33% 3.33% 

3. การแจ้งระยะเวลาในการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

6.67% 46.67% 40% 6.67% - 

4. การแจ้งรายละเอียดโครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

23.33% 46.67% 23.33% 6.67% - 

5. ความรวดเร็วของการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

60% 16.67% 20% 3.33% - 

6. คุณภาพของระบบประปาหมู่บ้านที่ได้ขยายเขต 20% 20% 53.33% 6.67% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของระบบประปา 60% 26.67% 13.33% - - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างและขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

6.67% 36.67% 53.33% 3.33% - 

9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

6.67% 33.33% 56.67% 3.33% - 

10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

60% 33.33% 6.67% - - 

รวม 25% 33.33% 36% 5% 0.67% 



 

พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    25 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    33.33 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   36 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ      5 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      0.67 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้   
ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 30 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ  36 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 33.33   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมถนนซอยพรุเตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5  
บ้านพรุเตียว  

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 33 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    14.85 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    54.85 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    23.94 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน - 15.15% 84.85% - - 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

3.03% 75.76% 12.12% 9.09% - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 6.06% 39.40% 42.42% 12.12% - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน 6.06% 69.70% 12.12% 12.12% - 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างถนน 30.30% 54.55% 15.15% - - 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ก่อสร้าง 9.09% 69.70% 12.12% 9.09% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 15.15% 57.58% 21.21% 6.06% - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 9.09% 66.67% 18.18% 6.06% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 18.18% 57.58% 18.18% 6.06% - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 51.52% 42.42% 3.03% 3.03% - 

รวม 14.85% 54.85% 23.94% 6.36% - 



 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ       6.36 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      - 
 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมถนนซอยพรุเตียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5  
บ้านพรุเตียว  ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  33 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  54.85 รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง  23.94   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้  
 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 31 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    45.81 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    39.68 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    10.32 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ       1.93 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ       2.26 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการซ่อมปรับปรุงถนน 41.94% 45.16% 12.90% - - 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

51.61% 45.16% 3.23% - - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการซ่อมปรับปรุงถนน 70.97% 25.80% 3.23% - - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน 58.07% 22.58% 12.90% 6.45% - 

5. ความรวดเร็วของการซ่อมปรับปรุงถนน 6.45% 12.90% 45.16% 12.90% 22.58% 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ซ่อมปรับปรุงถนน 35.48% 58.06% 6.45% - - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 67.74% 32.26% - - - 
8. การใช้วัสดุการซ่อมปรับปรุงถนน 32.26% 58.06% 9.68% - - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 29.03% 61.29% 9.68% - - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 64.52% 35.48% - - - 

รวม 45.81% 39.68% 10.32% 1.93% 2.26% 



 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 3  
บ้านพรุเตยใต้  ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  31 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  45.81 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 39.68   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยายระบบเสียงตามสายภายในตำบลเพหลา 
 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 49 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    19.13 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การติดตั้งจุดลำโพงระบบเสียงตามสายภายใน
ตำบลมีความเหมาะสม 

20.41% 20.41% 18.37% 10.20% 
 

30.61 % 

2. ระบบเสียงตามสายภายในตำบลที่ท่านได้ยิน
มีความชัดเจน 

2.04% 24.49% 16.33% 20.41% 36.73% 

3. ระยะเวลาเปิด-ปิดระบบเสียงตามสายภายใน 
ตำบลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.30 น. 
เหมาะสม 

22.45% 24.49% 14.29% 10.20% 28.57% 

4. ท่านเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ประกาศ 14.29% 22.45% 20.41% 10.20% 32.65% 

5. อนาคตมีโครงการขยายระบบเสียงตามสายให้
ทั่วถึงทั้งตำบล 

28.57% 16.33% 10.20% 14.29% 30.61% 

6. ผู้ประกาศข่าวสารทางเสียงตามสาย  
พูดเหมาะสมกับเรื่องและเวลา 

16.33% 30.61% 12.24% 14.29% 26.53% 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการติดตั้ง 
ระบบเสียงตามสายของ อบต. 

24.48% 20.41% 14.29% 14.29% 26.53% 

8. การให้บริการประกาศข้อมูลข่าวสารให้ 
หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์มานอก 
เหนือจากของ อบต. 

24.49% 32.65% 6.12% 12.24% 24.49% 

รวม 19.13% 23.98% 14.03% 13.27% 29.59% 



 

 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    23.98 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   14.03 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ    13.27 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    29.59 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยายระบบเสียงตามสายภายในตำบล 
เพหลา ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  49 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  29.59  รองลงมามีความพึงพอใจมาก 23.98   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง – สวนป่า หมู่ที่ 9 
บ้านควนสบาย  
 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 24 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ      6.67 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    26.25 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   51.67 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ    15 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      0.42 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 4.17% 25% 58.33% 8.33% 4.17% 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

8.33% 50% 25% 16.67% - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 4.17% 29.17% 54.17% 12.50% - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน 4.17% 25% 45.83% 25% - 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างถนน - 8.33% 70.83% 20.83% - 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ก่อสร้าง 8.33% 25% 50% 16.67% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 4.17% 20.83% 58.33% 16.67% - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน - 16.67% 70.83% 12.50% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 4.17% 16.67% 66.67% 12.50% - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 29.17% 45.83% 16.67% 8.33% - 

รวม 6.67% 26.25% 51.67% 15% 0.42% 



 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง – สวนป่า หมู่ที่ 9 
บ้านควนสบาย ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  24 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  51.67 รองลงมามีความพึงพอใจมาก  26.25   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างร้านคุณยาย หมู่ที่ 1  
บ้านเพหลาใต้ 

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 27 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    26.67 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    41.48 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    25.18 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ       6.67 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 11.11% 40.74% 29.63% 18.52% - 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

25.93% 44.44% 25.93% 3.70% - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 29.63% 40.74% 29.63% - - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน 22.22% 51.85% 25.93% - - 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างถนน 29.63% 33.33% 29.63% 7.41% - 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ก่อสร้าง 29.63% 33.33% 29.63% 7.41% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 37.04% 37.04% 18.52% 7.40% - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 14.81% 48.15% 25.93% 11.11% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 33.33% 48.15% 14.82% 3.70% - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 25.93% 37.04% 33.33% 3.70% - 

รวม 26.67% 41.48% 25.18% 6.67% - 



 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      - 
  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างร้านคุณยาย หมู่ที่ 1 
บ้านเพหลาใต้ ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  27 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  41.48 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด 26.67   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงทีป-สีกัก หมู่ที่ 8  
บ้านทรายทอง  

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 25 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    10.80 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    13.20 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    54.80 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 12% 12% 52% 16% 8 % 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

12% 20% 40% 20% 8% 

3. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน - 24% 56% 12% 8% 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน 12% 8% 48% 24% 8% 

5. ความรวดเร็วของการก่อสร้างถนน 12% 8% 52% 20% 8% 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ก่อสร้าง 12% 8% 52% 20% 8% 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 12% 12% 64% 12% - 
8. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 12% 12% 60% 16% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 12% 8% 60% 20% - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 12% 16% 64% 8% - 

รวม 10.80% 13.20% 54.80% 17.20% 4% 



 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ    17.20 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      4 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงทีป-สีกัก  
หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  25 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  54.80 รองลงมามีความพึงพอใจน้อย 17.20   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายพัฒนา 2 หมู่ที2่ บ้านเพหลาเหนือ  

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 31 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ      - 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ      0.97 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    73.55 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ    25.48 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      - 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการซ่อมปรับปรุงถนน - 3.23% 83.87% 12.90% - 
2. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

- - 80.65% 19.35% - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการซ่อมปรับปรุงถนน - 3.23% 77.42% 19.35% - 
4. การแจ้งรายละเอียดโครงการซ่อมปรับปรุงถนน - 3.23% 51.61% 45.16% - 

5. ความรวดเร็วของการซ่อมปรับปรุงถนน - - 35.48% 35.48% - 
6. คุณภาพของถนนที่ได้ซ่อมปรับปรุงถนน - - 61.29% 38.71% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน - - 70.97% 29.03% - 
8. การใช้วัสดุการซ่อมปรับปรุงถนน - - 70.97% 29.03% - 
9. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน - - 83.87% 16.13% - 
10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน - - 90.32% 9.68% - 

รวม - 0.97% 73.55% 25.48% - 



 

 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายพัฒนา 2 หมู่ที ่2  
บ้านเพหลาเหนือ  ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  31 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  73.55 รองลงมามีความพึงพอใจน้อย 25.48   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์   
 

สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 31 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    25 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    58.07 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

25.81% 51.61% 19.35% 3.23% - 

2. การอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

9.68% 64.51% 25.81% - - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย์ 

19.35% 58.06% 22.59% - - 

4. การแจ้งรายละเอียดโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

25.81% 61.29% 12.90% - - 

5. ความรวดเร็วของการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 ศูนย์ 

35.48% 54.84% 9.68% - - 

6. คุณภาพของศูนย์หลังจากซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย์ 

16.13% 61.29% 22.58% - - 

7. การใช้วัสดุการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย ์

16.13% 70.97% 12.90% - - 

8. เด็กได้รับประโยชน์จากการซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

51.61% 41.94% 6.45% - - 

รวม 25% 58.07% 16.53% 0.40% - 



 

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ   16.53 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ      0.40 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      - 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์   
ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  31 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ  58.07 รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25   
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม  

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย  

 
สรุป  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลเพหลา สำรวจความพึงพอใจ  จำนวน 31 ชุด มีอยู่  10 ประเด็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  
พอใจปานกลาง พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ    34.19 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการขยายเขตระบบ
ประปา หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 

74.19% 16.13% 9.68% - - 

2. การอำนวยความสะดวกในการขยายเขตประปา
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

61.29% 25.81% 12.90% - - 

3. การแจ้งระยะเวลาในการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

32.26% 61.29% 6.45% - - 

4. การแจ้งรายละเอียดโครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

9.68% 70.97% 19.35% - - 

5. ความรวดเร็วของการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 35.48% 25.81% 35.48% 3.23% - 
6. คุณภาพของประปาหมู่บ้านที่ได้ขยายเขต 38.71% 29.03% 25.81% 6.45% - 
7. ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของระบบประปา 19.35% 22.58% 51.61% 6.45% - 
8. การใช้วัสดุการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 6.45% 35.48% 58.06% - - 
9. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

12.90% 51.61% 35.48% - - 

10. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

51.61% 32.26% 16.13% - - 

รวม 34.19% 37.10% 27.10% 1.61% - 



 

 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ    37.10 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ    27.10 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ    1.61 
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ      - 

  สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย 
ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 31 ชุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ  37.10 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 34.19   

 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
 ในปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนด
ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน  52 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 15.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปี 2562 
 2. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
(งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562) 
 ยุทธศาสตร์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร  

1.1 โครงการพัฒนาบ่อบาดาล (เป่าล้าง) จำนวน 4 บ่อ งบประมาณ 60,000 บาท  
                ปัญหา/อุปสรรค :  กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา   
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 

1.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ  งบประมาณ 323,000 บาท  
                ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 
 1.3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังสูงและย้ายถังกรอง หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 
                 งบประมาณ  498,000 บาท 
           ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 

1.4 โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว งบประมาณ  122,000 บาท 
             ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 

1.5 โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง งบประมาณ 236,000 บาท 
                ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 

1.6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้  งบประมาณ 323,000  บาท 
               ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
       แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 
          1.7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ งบประมาณ 400,000  บาท 
                ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    



 

        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 
          1.8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังสูงและย้ายถังกรอง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้ 
                 งบประมาณ  498,000 บาท 
            ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 

1.9 โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ งบประมาณ  167,000 บาท 
                ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 
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 1.10 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย  งบประมาณ  250,000 บาท 
                ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 

1.11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้  งบประมาณ 300,000  บาท 
                ปัญหา/อุปสรรค : กองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น   
                 งบประมาณ 500,000 บาท 
           ปัญหา/อุปสรรค  :  ไม่มีการเลือกตั้ง 
        แนวทางการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
 2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  งบประมาณ  30,000 บาท 

      ปัญหา/อุปสรรค : มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต    
       แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 
 2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 10,000  บาท 

      ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากได้สำรวจ สุนัข แมว เรียบร้อยแล้ว    
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ไม่มี 

2.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ 30,000  บาท 
      ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 
      จังหวัดกระบี่    

        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ไม่มี 
 2.5 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ประเพณีสงกรานต์เพหลาคัพ ต้านภัยยาเสพติด” 
  งบประมาณ  120,000  บาท 
       ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากโครงการแข่งขันกีฬา มีอยู่ 2 โครงการ 
       แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ปีงบประมาณถัดไม่ต้องตั้งงบประมาณ 
 2.6 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา 

      ปัญหา/อุปสรรค :  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะด้านกีฬาโดยตรงที่รับผิดชอบ 
        แนวทางการแก้ไขปัญหา :  ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 
 ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 

 3.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  งบประมาณ 20,000  บาท 
       ปัญหา/อุปสรรค : ไม่ได้ดำเนินการโดยตรงเพราะหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการ                        
       แนวทางการแก้ไขปัญหา :  รว่มมือกับภาคีเครือข่ายอ่ืน 
 3.2 โครงการป้องกันและฟ้ืนฟูการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                     งบประมาณ 20,000 บาท 
                 ปัญหา/อุปสรรค : ไม่ได้ดำเนินการโดยตรง  
        แนวทางการแก้ไขปัญหา : ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอ่ืน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผน 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา มีดังนี้ 

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ประจำปี 2562 มีจำนวนมาก 
เมื่อเปรียบเทียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ทุกโครงการ จึงทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีระดับความสำเร็จในระดับต่ำ  

2. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายทำให้ 
โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความ 
ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณ 
 4.โครงการบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2562 แต่องค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลายังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 5.การประมาณการราคากลางโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความคลาดเคลื่อน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพ่ือจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน
ทุกโครงการ 
 2. ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ควรบรรจุโครงการที่มีความสำคัญ
และจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มองการพัฒนาในภาพรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่และต้องสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาที่สามารถอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการได้ 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


