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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วยการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล(e-plan)และแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า 

------- 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเลผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวทะเล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหัวทะเล 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
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ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเลให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต าบลหัวทะเลโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มุ่งค้นหาแผนงาน 
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ  หรือศึกษา
ระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตาม
และประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่อง
ใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหัว
ทะเลและชุมชนทั้ง 6 ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  

 1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลคัดเลือก 

จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  คัดเลือก จ านวน 2 
คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเลคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
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มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประ สงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเล 
 
   
 



5 
 

3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หัวทะเล 

 

คณะกรรมการ
พฒันาของ อบต.

หวัทะเล 

มกราคม- ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หัวทะเล 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หัวทะเล 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประ เมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในต าบลหัวทะเล
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้ เป็น

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
   
1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมของ 1ปี  
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ภายในเดือนธันวาคมเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ทะเล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่ าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
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รวมถึงอ าเภอบ าเหน็จณรงค์และจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
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formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเล มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตต าบลหัวทะเลคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเลเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในต าบลหัวทะเล 

ž   
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวทะเลที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์และแผนชุมชนต าบล
หัวทะเล 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และ  
                                                        วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
        ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ฯลฯ 
      2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการบริหารงานที่มุ่งประสิทธิภาพ 
        พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 
        พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        พันธกิจที่ 5  พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
        พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชนฯลฯ 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมสะดวก  ปลอดภัย 
        จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
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        จุดมุ่งหมายที่ 3 ระบบน้ าประปาสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
        จุดมุ่งหมายที่ 4 มีแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรอ่างเพียงพอ 
        จุดมุ่งหมายที่ 5       ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
        จุดมุ่งหมายที่ 6       ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิตมีการสร้าง
งานอาชีพในท้องถิ่น 
      จุดมุ่งหมายที่ 7     ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว 
      จุดมุ่งหมายที่ 8     ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารท้องถิ่นของตน 
      จุดมุ่งหมายที่ 9     การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      จุดมุ่งหมายที่ 10   ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ฯลฯ 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 ...................................................... 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 ...................................................... 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 ...................................................... ฯลฯ 
       5) วิสัยทัศน์  
        “องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล พัฒนาแบบยั่งยืนด้วยคุณธรรมน าคู่บูรณาการ   
ก้าวทันเหตุการณ์ สมานฉันท์ทุกองค์กร” 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทท่ีมาของงบประมาณ 

 

 
 
 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้ด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2564 ตามข้อบัญญัติ  จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน 10,850,410.-
บาท  มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้ว จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 9,652,530.- บาท และ
โครงการทีล่งนามสัญญา  จ านวน 22 โครงการ  จ านวนเงิน 10,149,530.- บาท บาท   
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โครงการ 1 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

3.ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาดา้นการศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรมการกีฬาและ
นนัทนาการ 
4.ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 

5.ยทุธศาสตรด์า้นสวสัดิการสงัคม 

6.ยทุธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

7.ยทุธศาสตรด์า้นความมั่นคงและปลอดภยั
ในชีวิตและทรพัยส์ิน 

8.ยทุธศาสตรด์า้นบริหารราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพและคณุภาพ 
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ตารางท่ี 2 แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

50 9,454,500.00 27 
17,195,000.0

0 
47 

43,739,000.0
0 

98 86,916,600.00 43 
37,080,300.0

0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

24 2,970,000.00 23 2,870,000.00 24 3,670,000.00 25 3,070,000.00 25 2,170,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การกีฬาและ
นันทนาการ 

36 6,680,000.00 40 6,928,000.00 41 7,171,360.00 41 7,347,010.00 41 7,347,010.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

16 1,165,000.00 16 1,165,000.00 16 1,165,000.00 16 1,165,000.00 16 1,165,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

18 
14,578,000.0

0 
18 

14,078,000.0
0 

18 
14,178,000.0

0 
19 14,208,000.00 18 

14,178,000.0
0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 250,000.00 9 500,000.00 9 365,000.00 9 500,000.00 8 350,000.00 

การพัฒนาด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

10 880,000.00 10 880,000.00 11 1,180,000.00 12 1,070,000.00 12 1,070,000.00 

การพัฒนาด้าน
บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

25 2,693,000.00 27 2,843,000.00 27 2,853,000.00 26 2,753,000.00 26 2,753,000.00 

รวม 186 
38,670,500.0

0 
170 

46,459,000.0
0 

193 
74,321,360.0

0 
246 

117,029,610.0
0 

189 
66,113,310.0

0 
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 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่มีเป้าหมายการด าเนินการในปี 
2564 จ านวน 246 โครงการ 

 ผลการพัฒนาตามโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ประจ าปี 2564 รวม
ทั้งสิ้น   39    โครงการ 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ 
- ด าเนินการแล้ว    ร้อยละ       60.38  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ  ร้อยละ       53.33 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- ไม่ได้ด าเนินการ  ร้อยละ       24.52 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  
- โครงการที่ยกเลิก  ร้อยละ         -   ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการที่มีการเบิงจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 
     อบต.หัวทะเล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จ านวนเงิน 10,845,410 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 9,652,530 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 2,162,400.00 6 1,665,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬา
และนันทนาการ 

7 566,678.00 7 566,678.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 141,800.00 2 141,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม 4 7,228,500.00 4 7,228,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 1 40,662.00 1 40,662.00 

การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 1 9,490.00 1 9,490.00 

รวม 22 10,149,530.00 21 9,652,530.00 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หัวทะเล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 3,023,200 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 27 โครงการ จ านวนเงิน 3,023,200 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 2,162,400.00 6 1,665,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การกีฬาและนันทนาการ 

7 566,678.00 7 566,678.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 141,800.00 2 141,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 4 7,228,500.00 4 7,228,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 40,662.00 1 40,662.00 

การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 1 9,490.00 1 9,490.00 

รวม 22 10,149,530.00 21 9,652,530.00 
  
 

   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หัวทะเล ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายถนน 205-ประปา
หมู่บ้าน 
บ้านเขาดิน ม.5 

103,000 103,000 103,000 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 
สายหนองดง-หนองสนิม 

76,000 76,000 76,000 0.00 
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บ้านหนองดง ม.7 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 
สายหนองดง-หนองแดง 
บ้านหนองดง ม.7 

 
28,500.00 

 
 

28,500.00 

 
 

28,500.00 

 
0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 
ศาลตาปู่ทางตาลอย  
บ้านเขาดิน ม.5 

35,500 35,500 35,500 0.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 
ศาลตาปู่นานายสมบูรณ์ ป้า
ประจ าเมือง 
บ้านเขาดิน ม.5 

49,000 49,000 49,000 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.. 
ซอยน้ าใจ(บริเวณหน้าบ้าน
นาง 
เคลือวัลย์)บ้านหัวสระ ม.2 

12,9000 12,9000 12,9000 0.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.. 
สายหน้าวัดหัวทะเล ม.1 

12,5000 12,5000 12,5000 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคสล.. 
สายไร่นางสุจิต หาญผล 

12,5000 12,5000 12,5000 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
บ้านหัวทะเล ม.11 

42,000 42,000 42,000 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
นาผู้ช่วยชาญ บ้านหัวทะเล 
ม.1 

32,500 32,500 32,500 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 

42,500 42,500 42,500 0.00 
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นานายอุดล บ้านหัวทะเล ม.
1 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
นานายสุวรรณ บ้านหัวทะเล 
ม.11 

20,500 20,500 20,500 0.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
นานายทองดี บ้านหัวทะเล 
ม.1 

47,000 47,000 47,000 0.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
นานางตุ๋ย บ้านหัวทะเล ม.
11 

24,500 24,500 24,500 0.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
นานายม้ง บ้านหัวทะเล ม.1 

24,000 24,000 24,000 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงลูกรังสายนาย
ฉะอ้อน  
เจริญสุข บ้านเขาดิน ม.5 

20,000 20,000 20,000 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายฟากวิลัยซอย2 
บ้านเก่า ม.8 

99,000 99,000 99,000 0.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายนายมานิต ม.2 

29,7000 29,7000 29,7000 0.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยรื่นรมจุดที่2(ต่อจาก

14,8000 14,8000 14,8000 0.00 
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ของเดิม) 
บ้านโคกแสว ม.6 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยลับแล - ฟาร์มไก่ ม.8 

14,8000 14,8000 14,8000 0.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายคลองโอบ 
นานายเอ๊ะ บ้านหัวทะเล ม.
1 

25,000 25,000 25,000 0.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายแสงตะวัน(ต่อจาก
ของเดิม) 
บ้านเก่า ม.8 

69,000 69,000 69,000 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
สายเจริญผล ช่วงที่1 
บ้านหัวสระใหม่ ม.12 

46,000 46,000 46,000 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายบ่อลาว 
หลังสถานีต ารวจ บ้านหัว
ทะเล ม.11 

8,200 8,200 8,200 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายทุ่งประดู่ 
บ้านเก่า ม.8 

10,000 10,000 10,000 0.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกเหมือง
ระบายน้ า 
บ้านหัวสระ ม.2 

24,400 24,400 24,400 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ า 
บ้านเก่า ม.8 

27,000 27,000 27,000 0.00 
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29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าสายโคกแสว-
หนองแดง 
บ้านเก่า ม.8 

6,000 6,000 6,000 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าซอยสันติสุข 
บ้านหนองดง ม.7 

12,000 12,000 12,000 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายหนองตะไกร้ 
บ้านโนนสังข์ ม.9 

15,700 15,700 15,700 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าซอยสันติสุขจุดที่
3(แยก 
หน้าบ้าน อบต.ปราโมทย์ 
ฟากวิลัย) 
และบริเวณหน้าบ้านนายบุญ
มี  
ฟากวิลัย บ้านหนองดง ม.7 

8,100 8,100 8,100 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อ. 
ระบายน้ าซอยสันติสุขจุดที่2 
บริเวณบ่อประมงบ้านหนอง
ดง ม.7 

4,500 4,500 4,500 0.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านนางด า 
บ้านหนองประดู่ ม.9 

9,000 9,000 9,000 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ 

  

    อบต.หัวทะเล ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
บทสรุป 
1.  ในปี 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 220    โครงการ ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ จ านวน  34  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   17.72 
2.  ในปี 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  220   โครงการไม่ 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  181  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   82.27 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 98 86,916,600.00 9 2,176,600.00 7 2,162,400.00 6 1,665,400.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 25 3,070,000.00 2 0.00 
    

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนนัทนาการ 41 7,347,010.00 10 694,490.00 7 566,678.00 7 566,678.00 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุข 16 1,165,000.00 3 141,800.00 2 141,800.00 2 141,800.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสวัสดกิารสังคม 19 14,208,000.00 4 7,787,330.00 4 7,228,500.00 4 7,228,500.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 500,000.00 4 0.00 
    

7.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 12 1,070,000.00 3 40,700.00 1 40,662.00 1 40,662.00 

8.การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพและคุณภาพ 26 2,753,000.00 4 9,490.00 1 9,490.00 1 9,490.00 

รวม 246 117,029,610.00 39 10,850,410.00 22 10,149,530.00 21 9,652,530.00 
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การประเมินผล 
    ปงบประมาณ พ.ศ.2564 งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดจัดท าโครงการประเมินผลความพึงพอใจตอ ผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในชุมชน จ านวน 6 ชุมชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สาหร่าย ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
    1. ความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรขององงค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลในภาพรวม 
    2. ความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลจ าแนกตามยุทธศาสตรโดย
ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร 8 ดาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ไดแก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
5.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 
6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ         

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม งานวิเคราะห
นโยบายและแผน ไดด าเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากคณะกรรมการชุมชนหนวยงานภาครัฐและ

17.72 

82.27 

กราฟเปรียบเทยีบจ านวนโครงการพัฒนาสี่ปีกับจ านวนโครงการ
ทีไ่ด้รับการอนุมัตงิบประมาณในปี 2564 

1.โครงการท่ีไดร้บังบประมาณ  

2.โครงการท่ีไมไ่ดร้บังบประมาณ 
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รัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 100 ราย และใชแบบสอบถามของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน 2564 โดยมีผูตอบแบบสอบถามและสงคืนกลับมา จ านวน
ราย 100 ราย 
    โดยผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ในภาพรวมด าเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเก่ียวกับ 
     1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
     2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
     3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
     4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
     5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
     6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
     8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
     9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 
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ความพึงพอใจต่อผลด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ในภาพรวม 
แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลด าเนินงานในภาพรวม 

- 
 

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเปดิโอกาสใหประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม 70 10.71 25 12.56 5 10.41 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรขูอมูลของโครงการ/กิจกรรม 61 9.34 30 15.07 9 18.75 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 75 11.48 17 8.54 8 16.66 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 60 9.18 35 17.59 5 10.42 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63 9.65 28 14.07 9 18.75 
6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 73 11.18 21 10.55 6 12.50 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น 

84 12.86 16 8.04 - - 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 81 12.40 15 7.54 4 8.33 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 86 13.17 12 6.03 2 4.16 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 653 65.30 199 19.90 48 4.80 
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ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

 
 

        เมื่อพิจารณาการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
สรุปการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปญัหา และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่มีความพอใจในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจอยู่ในสัดสวนที่ต่ าสุด ร้อยละ 
        สวนในเรื่องของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพอใจและพอใจมาก คิดเป็นร้อยละแต่
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจร้อย
ละ ซึ่งมากกว่าระดับพอใจมาก จึงถือได้ ว่าประชาชนสวนใหญ่พอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเลในระดับพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 

65.3% 

19.9% 

4.8% 

ระดับความพงึพอใจ 

พอใจมาก 

พอใจ 

ไมพ่อใจ 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่าย จ าแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 เพ่ือเปนการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงไดด าเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชน ไดคะแนน
ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตรแตละดาน สรุปไดดังนี้ 
 
 

แสดงความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตรการพัฒนา ประจ าป 2564 สรุปไดวาประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล พอใจในยุทธศาสตรองค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่ายด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนผู้ตอบ คะแนนเฉลีย่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 100 85 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร 100 50 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 

100 64 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 100 63 
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 100 80 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100 48 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

100 78 

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

100 77 

รวม 100 54.5 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

4.1  กรอบและ แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 

และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปีและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 
      1.1  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

      (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
       (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
       (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 

            (4) ประสิทธิภาพ  (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
            (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
            (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
            (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาที่ได้รวบยอด (Overall Effect) 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี
ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
            (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
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            (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 
            (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 

     ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผล 
ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

     ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริการ
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

     ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
        เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

 แบบที่ 1  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลว่ามี

การด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ 
 แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นเครื่องมือใช้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่
ได้รับ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นอกจากจะท าให้ทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยมี
ระยะเวลาการติดตามเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 
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 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแนบท้ายนี้ แต่ทั้งนี้ แบบรายงานการติดตามและประเมินผล ฯ ดังกล่าว อาจมีการปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการต่อไป  

 

4.3  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
จากการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลพบวาประชาชนสวนใหญพึงพอใจตอผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
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