
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ซึ่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
จ านวน  15  คน ประกอบด้วยผู้น าชุมชน ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ 
ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

เมื่อวันท่ี    11  พฤศจกิายน   2563 เวลา 13.00  น. 

ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

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

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุดยื้อ  ฦาชา ประธานกรรมการ สุดยือ้  

2 นายรังสฤษฎ์  บุญอาจ กรรมการ รังสฤษฎ์  

3 นายมงคล  กู้ภูเขียว กรรมการ มงคล  

4 นายส าเนียง   ขวัญมา กรรมการ ส าเนยีง  

5 นางวงเดอืน   แสนแก้ว กรรมการ วงเดือน  

6 นางดอกไม้  พูสกุล กรรมการ ดอกไม้  

7 นายกองงาย  พงษ์จติภักดี กรรมการ กองงาย  

8 นายชลธี  หมุกแก้ว กรรมการ -  

9 นางดอกไม้  ด้นประดิษฐ์ กรรมการ ดอกไม้  

10 นายอานนท์   ทักษิณสทิธิ์ กรรมการ -  

11 นางสุภัทร      ประมูล กรรมการ/เลขานุการ สุภัทร  

12 นางพิรัลรัตน ์  เกษมนวกุล อนุกรรมการ พิรัลรัตน์  

13 นางสมควร  คลังระหัด อนุกรรมการ -  

14 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า อนุกรรมการ สุรัมภา  

15 นางสาววิชญาดา  กระจา่งศรี อนุกรรมการ วิชญาดา  

16 นายชัยได้พร อนุกรรมการ ชัย  

 ผูเ้ข้าร่วมประชุม    

1 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายกฯ ประวิทย์  

2 นายสุรจติร  ปิยานุรักษ์ รองนายกฯ สุรจติร  

 

เริ่มประชุมเวลา   14.00  น. การประชุมได้ด าเนนิไปตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ             

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง   เพื่อพิจารณา 



    3.1  เรื่องพิจารณาจัดท ารายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่นๆ 

 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม มีคณะกรรมการมาร่วมประชุม 13  คน ขาดประชุม 3 คน และผู้เข้าร่วม

ประชุม 2 คน คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุดยื้อ  ฤาชา ประธานในที่ประชุม ก็ได้เปิด

ประชุมตามวาระต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ(ไม่ม)ี 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้   (ไม่ม)ี 

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เพื่อพิจารณา 

    3.1  เรื่องการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานฯ   ชีแ้จงว่า วันนีผ้มต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วม  

                               ประชุมเรื่องส าคัญก็เป็นเรื่องของการจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล 

                               แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ประจ าปีงบประมาณ  

                               พ.ศ. 2563 ทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหนา้ที่ที ่ 

                               เกี่ยวข้องได้ ด าเนนิการจัดท ารายงานผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                               ท้องถิ่น ได้แจกใหก้ับคณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียดต่างๆของ 

                               รายงานฉบับนี ้ผมขอให้เจ้าหนา้ทีไ่ด้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป ขอเชญิ 

                               เจ้าหนา้ที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายชัย  ได้พร  ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่วเิคราะหฯ์ ชีแ้จงว่า ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 

                               แผนและ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน 

                               ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ 

                               กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2561   

                               ข้อ 12(3) โดยก าหนดให้จัดท ารายงานโดยการก าหนดแนวทาง วิธีการประเมนิ 

                               และด าเนนิการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร 

                               ทราบ และผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

                               พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยโดยทั่วไปไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

                               โดยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้น  

                               ขอสรุปให้ทราบ  ดังนี ้

 



                 ตามที่ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดชุมแสงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปเป็นกรอบในการจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้   

                              ส่วนที่ 1 บทน า 

   ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสี่ปี 

   ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ภาคผนวก ก็จะมคี าสั่ง, ส าเนารายงานการประชุม,และแบบประเมิน 3/2,3/3 ซึ่งการรายงานนี้

มีขอ้มูลค่อนข้างมากจึงขอหารอืที่ประชุมว่าจะให้รายงานทั้งหมดหรือเอาเฉพาะส่วนที่ส าคัญส่วน

รายละเอียดต่างๆใหท้่านดูประกอบ เป็นหัวข้อไป 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ให้รายงานเฉพาประเด็นส าคัญๆ 

ประธานฯ ขอให้รายงานเฉพาสว่นที่ส าคัญๆจะได้กระชับขึน้ ส่วนรายละเอียดอื่นให้ท่านดูเพิ่มเติม 

ถ้าสงสัย ใหถ้ามเจ้าหน้าที่นะครับ เชิญเจ้าหน้าที่รายงานต่อไป 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้ด าเนินงานตามแผน         
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ซึ่งทุก
ส่วนงานได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้านดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
  โดยก าหนดโครงการในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน  308 โครงการ ด าเนินการไดจ้ริงจ านวน 109 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 35.38 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  
55,257,935.79 บาท 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการได้ปฏิบัติ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 181 59 
2.  ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต 86 23 
3. ด้านการจัดระเบยีบขุมขนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย        

8 
5 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์
กรรมและการท่องเที่ยว         

5 
5 

5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 
3 

6.  ด้านศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธ ี

8 5 

7. ด้านอื่นๆ     11 9 
รวม 308 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จากการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 

 ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง       10 10  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10  
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5  
 3.5 กลยุทธ์        5 5  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5  
 3.8 แผนงาน       5 5  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5  

รวมคะแนน  100 100 100 

  พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 20/20/60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100                
ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีการน าข้อมูลสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพ้ืนฐาน น ามาวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการ
ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เพ่ือ น าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 



 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล         
กุดชุมแสง 

20   ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

(2 ) ข้ อมู ล เกี่ ยวกับด้ านการ เมื อง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

(6 ) ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ ศ าสนา  ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

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

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 
 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100 มีการจัดประชุมประชาคมใน 
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล ครบ 
ทุกพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วม 
ประชุมครบตามสัดส่วนการ 
ประชุมที่ก าหนด และ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
อย่างแท้จริง 

รวม 20 20 100  
   
  สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล               
กุดชุมแสงซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถน าข้อมูลดังกล่าว มา
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลกุ ด ชุมแสง 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เ ช่ื อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ช าติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

5 5 100 มีการเชื่อมโยงกันของ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ 
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 3 100 อบต.กุดชุมแสง ด าเนินการ
ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง 
ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ท าให้ 
การก่อสร้างได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง 
ตลอดจนการควบคุมการ 
ออกใบอนุญาตให้ขุดดินถม 
ดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ 
พื้นที่ข้างเคียง 

(3 ) การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้ าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 100 มีการน าข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 100 มีการน าข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 100 มีการน าข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน 

 
 
 
 



 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจดัการ 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ครบถ้วน  

รวม 20 20 100  

  จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของต าบลกุดชุมแสง ตลอดจนการแสดงผลการด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเพ่ือก าหนด แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ชัดเจน 
 1.4 ยุทธศาสตร์  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 
 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง  
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พสั ง ค ม  เ ศ ร ษฐ กิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเช่ือมโยง สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
น าไปสู่การก าหนด 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีต าบลกุดชุมแสง 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเ ช่ือมโยงกับสภาพสั งคม 
เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 10 100 ตรวจสอบความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ตามแบบ ยท.
01 มีความ เช่ือมโยง 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ระดับมหภาค 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
จังหวัดชัยภูมิ ตาม      แบบ 
ยท.01 มคีวาม เชื่อมโยง 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ระดับมหภาค 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกุดชุมแสง 
แสดงออก ถึงความต้องการ
ที่จะบรรลุ ถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และ ศักยภาพของท้องถิ่น 
และมี ความสัมพันธ์กับ
โครงการ พัฒนาท้องถิ่น 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดชุมแสง มีการก าหนด                  
กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบรรลุ 
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 เป้าประสงค์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ที่ ก าหนดอย่างชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีการก าหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ ที่จะน าไปสู่ 
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
อย่างชัดเจน  
 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

5 5 100 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ในอนาคตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
มีความชัดเจนและเชื่อมโยง 
กับ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า 
เป้าหมาย กลยุทธ์ น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง 

5 5 100 มีความเช่ือมโยงในภาพรวม 
ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ 
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคมี 
ความเชื่อมโยง ชัดเจน 

รวม 60 59 98.33  

 จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ 
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันน าไปสู่การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ส าหรับการจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืน ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่าง 
ชัดเจน ครบถ้วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการพิจารณาการการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 

 
 ล าดับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ  
10 10 100 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 100 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี  

5 5 100 

 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 99 99 

  

 

 



 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ 
ประเมินสถานการณ์ปัจจัย 
ภายนอกและภายในพ้ืนท่ี 
โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ครบทุก 
ด้าน 

รวม 10 10 100  

   
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 10 100  
 
มีการวัดผลเชิงปริมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ 
ด าเนินงานตามแผน 
ตลอดจนจ านวนที่ไม่ 
สามารถด าเนินการได ้

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 
โครงการที่ด าเนินการในเชิง 
ปริมาณ  

รวม 10 10 100  

  
 
 



 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90  
 
มีการประเมินประสิทธิผล 
ของแผนพัฒนาในเชิง 
คุณภาพ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

-   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 
โครงการที่ด าเนินการในเชิง 
คุณภาพ 

รวม 10 9 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 10 100  
มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน 
ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลกุดชุมแสง 

4. 2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP)  
 

-   มีการวิเคราะห์แผนงาน ที่ 
สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

รวม 10 10 100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง และด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 โครงการพัฒนามีช่ือ 
โครงการและวัตถุประสงค์ 
ชัดเจนเป็นไปตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดชุมแสง 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน 
สอดคล้องกับหลักการและ 
เหตุผล วิธีการด าเนินงาน 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 100 เป้าหมาย หรือผลผลิตของ 
โครงการค่อนข้างความ 
ชัดเจน  
  
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง     
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 5 100 โครงการมคีวามสอดคล้อง
กับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา              
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579         
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สงู (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้ างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100 เป้าหมายของโครงการมี
ความ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 โครงการค่อนข้างสอดคล้อง 
กับ Thailand 4.0 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 โครงการมคีวามสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
   
 
 
 
 
 



ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 100 โครงการที่ อบต.
ด าเนินการ ก่อให้เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน การพัฒนาตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 .9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100 การใช้จ่ายงบประมาณ
มี ความสอดคล้องกับ 
เป้าหมาย ประหยดั มี 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มคีวาม
ยุติธรรม และโปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายหมายและ
หนังสือ สั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
 
 
 
 
 

5 5 100 การประมาณการราคา 
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการ งบประมาณ 
ตามหลัก วิชาการทาง
ช่าง หลักของ ราคา
กลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสใน การก าหนด
ราคาและ ตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ ์
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 การก าหนดตัวช้ีวัด 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แต่บางโครงการยังขาดความ 
ชัดเจนในการตดิตามผล 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 ผลการด าเนินงานที่เกดิขึ้น
ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

รวม 60 60 100  

3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดไว้ 
308 โครงการ ด าเนินการจริงทั้งหมด 109 โครงการ คิดเป็นร้อย 35.38 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่ได้ด าเนินโครงการจ านวน 199 โครงการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) 
  3.2 คุณภาพ (Quality)  
     การด าเนินโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ 
  3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  



    งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ก าหนด                
ไม่ไดสู้งกว่าราคากลางที่ก าหนดไว้ และหลายโครงการด าเนินการต่ ากว่าราคากลางที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละของ
ราคากลางที่ตั้งไว้  
  3.4 เวลา (Time)  
     การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนดไว้ 
  3.5 การได้รับประโยชน์ 
     ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง                 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี อัตราการเจ็บป่วยลดลง ประชาชนได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกๆ 
ด้าน  
  3.6 การวัดผล 
        การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณ
งาน ระยะเวลาด าเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของแต่ละโครงการ  
  3.7 ผลกระทบ (Impact) 
    การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่มีผลกระทบจากการด าเนินงานที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   

---------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการ
ประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จ านวน 270 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1-18 
ต าบลกุดชุมแสง 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  142 52.59 

- หญิง  128 47.41 
2 อายุ    
 - 15-25 ปี  11 4.07 

- 26-30 ปี  16 5.92 
- 31-40 ปี  62 22.96 
- 41-50 ปี  76 28.15 
- 51-60 ปี  75 27.78 
- 61-70 ปี  30 11.11 
- 71 ปีขึ้นไป  0 0 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี  0 0 

- 5-10 ปี  8 2.96 
- 11-20 ปี  19 7.04 
- 21-30 ปี  31 11.48 
- มากกว่า 30 ป ี  212 78.52 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออกเขียนได้)  97 35.93 

- ประถมศึกษาตอนปลาย  65 24.07 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  37 13.70 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   38 14.08 



ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

 

ร้อยละ 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  18 6.67 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  8 2.96 
- ปริญญาตร ี  7 2.59 
- ปริญญาโท  0 0.00 
- ปริญญาเอก  0 0.00 
- อื่น ๆ  0 0 

5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน  201 74.44 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  10 3.70 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

 
20 7.41 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  0 0 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  3 1.11 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)   5 1.85 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

 
1 0.37 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  6 2.22 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  1 0.37 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์   1 0.37 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน 
กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

 
7 2.60 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  15 5.56 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตั ว แท น ทา ง ธุ ร กิ จ / ก า รค้ า / ก า ร ล ง ทุ น
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

 
0 0.00 

- สื่อมวลชน  0 0.00 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 
0 0.00 

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  0 0 
 รวม 270 100 

 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 270 ชุด 



  1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.59 และเพศหญิงจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 47.41  
  2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 76 
คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 28.15 
  3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยมากกว่า 30 ปี มากที่สุด จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52  
  4) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น
(หรืออ่านออกเขียนได้) มากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 35.93   
  5) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นประชาชนทั่วไปมากท่ีสุด จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 74.44 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ตามเกณฑ์
ประสิทธิผล) 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  19.26 45.56 30.74 4.07 1.51 
2)มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 17.78 48.15 25.93 7.41 2.74 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14.81 43.33 34.07 7.41 2.74 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 17.78 38.15 30.74 12.96 4.80 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 14.07 38.89 40.00 6.30 2.33 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.44 40.74 38.52 5.56 2.06 
7) ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 17.78 37.78 34.81 8.15 3.02 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 17.04 37.04 39.26 5.19 1.92 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.41 38.89 34.44 6.67 2.47 

ภาพรวม 16.70 40.94 34.28 7.07 2.62 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
             ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามล าดับคือ 
พอใจมาก ร้อยละ 40.94 พอใจปานกลาง ร้อยละ 34.28 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 16.70 พอใจน้อย ร้อยละ 7.07 
และไม่พอใจ  ร้อยละ 2.62 แสดงว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในระดับพอใจมากในการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 



2.2 ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9.41 พอใจมาก 
2.  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 9.59 พอใจมาก 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 9.56 

พอใจมาก 

4.  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์
กรรมและการท่องเที่ยว 9.42 

พอใจมาก 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.61 
 

พอใจมาก 

6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและรัฐพิธี 9.53 

พอใจมาก 

7.  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 9.49 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความ

พอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 
9.41 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความ

พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 
9.59 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจ                

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.56 (จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจ           

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.42 (จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน) 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความ

พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 
9.61 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความ

พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมาก
เท่ากับ 9.53 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความ

พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 
9.49 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

3. ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง                 

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ภาคประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควรปรับปรุงและแก้ไข 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย ชุมชนยังต้องการจัด

ระเบียบในชุมชนและความสงบเรียบร้อยต้องแก้ไขอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
4. อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการ 
5. อยากให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจากถนนหมู่บ้านไปถึงองค์การบริหารส่วนต าบลกุด

ชุมแสง 
6. อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงด าเนินการตัดต้นไม้ริมถนนเพ่ือความสวยงาม

และปลอดภัย 
7. อยากให้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส าหรับเยาวชนในหมู่บ้าน 

ควรแก้ไขปรับปรุงหลายอย่าง ไม่มีความโปร่งใสกับประชาชนเท่าใด เห็นประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม 

                               

 

 

 

 

          



ส่วนที่ 5 สรุปผล  และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
------------------------------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

1. ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพ่ือการสัญจรและขนถ่ายสินค้าภาค
เกษตรออกสู่ตลาดเพิ่ม มากขึ้น 

2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ลดลง 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
6. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น 
7. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
8. ในพ้ืนที่มีแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
9. รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าหรือผลผลิตในเขตพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
10. มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
11. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ลดลง 
13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
14. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
1. การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2. การตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเล่าเรียน น าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี สังคมสงบสุข  
4. ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้า 

สามารถขยายการตลาดได้ 
5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

       6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 2.1 ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 ปัญหา 
1) ภาคประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดชุมแสง 
2) มีบางหมู่บ้านที่ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ  



3) มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดท า
ให้ไม่สามารถจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ  

ข้อเสนอแนะ  
1) อยากให้แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เช่น ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน ซ่อมแซม
ถนน เป็นต้น 

2) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านให้เพียงพอ และขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรมากยิ่งขึ้น 

3) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป ให้พิจารณาบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถจะ
ด าเนินการได้หรือมีงบประมาณเพียงพอ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีงบประมาณ
สามารถด าเนินการขอแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาในภายหลังได้ 
ประธานฯ ถามที่ประชุมเห็นเป็นอย่างไรครับ มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนไหน

หรอืไม่ 

นายกฯอบต. ชีแ้จงว่า การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ทาง

เจ้าหน้าที่และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงไปแล้วนัน้ก็เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน

ของปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  มีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก

งบประมาณมีอยู่จ ากัดปีตอ่ไป ก็จะด าเนนิการไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุก

โครงการที่เสนอเข้าแผนไว้ อาจจะมีการจ่ายขาดเงินสะสมอีก แต่ถ้าโครงการ

ไหนไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะผิดระเบียบ  

สตง.อาจเรียกเงนิคืนได้ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คโครงการด้วยก่อนจัดท า

งบประมาณปีตอ่ไปด้วย 

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่(ปรากฏว่าไม่มี) 

ที่ประชุม เห็นชอบ การจัดท าการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตามที่เสนอมา

นี ้ 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการและเจ้าหน้าที่ ได้ท าบันทึกเสนอรายงานฉบับนีใ้ห้ผู้บริหารและ

สภาฯทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่าถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายปีนี้ฝากท่านนายก ช่วยดูแลในเรื่อง

ของแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตรด้วย เพราะที่ประชุมก านัน

ผูใ้หญ่บ้านที่ผ่านมา นายอ าเภอหนองบัวแดง ฝากให้ผูน้ าชุมชนตรวจสอบแหล่ง

น้ าในพืน้ที่รับผดิชอบและหาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือราษฏร ปีนี้คาดการณ์

ว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งเช่นทุกๆปี 



นายกฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณประธานฯ ที่เป็นหว่ง ตอ่ไป หลังปีใหมน่ีก้็จะขอดู

งบประมาณเหลือจ่ายจากส่วนการคลังอกีครั้งหนึ่ง  ถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็

จะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ตามความจ าเป็นและมี

ความส าคัญเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในต าบลกุดชุมแสงทั้ง 18  หมู่บ้าน 

ประธานฯ ถ้าไม่มีใครเสนอเรื่องอื่นอีกผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลา

มาร่วมประชุมในวันนี้ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา         16.30  น. 

 

 

 
 

        ลงชื่อ            สุภัทร   ประมูล              ผูจ้ดรายงานประชุม 

      (นางสุภัทร   ประมูล) 

     กรรมการ/เลขานุการฯ 

 

    ลงช่ือ            สุดยื้อ  ฤาชา     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสุดยื้อ   ฤาชา) 

     ประธานคณะกรรมการติดามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 
 


