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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยาบ เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า 
(Input) การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback system) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และแก้ไขปัญหาขณะด าเนินโครงการ 
 การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value 
Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นสารสนเทศส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของการโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน การพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 ทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ว่าด าเนินการหรือ
ไม่ได้ด าเนินการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 1.2 ทราบถึงการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นว่าแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนา
ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 1.3 ทราบการด าเนินงานว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4 ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือเป็นทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  3 คน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน 2 คน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
หนึ่งคนหนึ่งที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ 
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4) แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลโครงการพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
 (1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คะแนน 100 คะแนน 
 (2) แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนน 100 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 2 
 การติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด และรายงานผลเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
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ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอ 

สภาท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอ 

ผู้บริหารประกาศผลการติดตามฯ 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมา คือ การน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และสามารถแยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการสามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท า
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มรส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบแต่ละคน แต่ละกอง/งาน มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาบ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชน 
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      ส่วนที่ 2 แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 2 
แนวทาง ดังนี้ 
 1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด าเนินการให้คะแนนแนบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 2 แบบ รายละเอียด ดังนี้ 
(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่ ว ไปและ
ข้ อมู ล พ้ืนฐานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เ ช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง   ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3 )  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับสภาพทางสั งคม  เ ช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5 )  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับระบบเศรษฐกิ จ  เ ช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เ ช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

(2)  
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 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

(3)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  ก ารประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 
 

(3)  
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(6 ) ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่        
S - Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) 
O - Opportunity (โอกาส) และ T - Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ป ร ะ ช า รั ฐ  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 2 0  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้ อ งและ เ ช่ื อม โยงกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  
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3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

3 . 9  ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ข อ ง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่ นที่ เ กิ ดผลผลิต / โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 (2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  

   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

   5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  

   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

          ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  

   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

รวมคะแนน  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  
 

2. การประเมินผลการ
น า แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น า แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ ง เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล 
ะยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัด เ จ น 
น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ 
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
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5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ 
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ จัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้ องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 
 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ไ ด้ รั บ  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 

โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan)  

ระยะเวลาในการติดตาม   : เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
รายงานผลและเสนอความเห็น  : 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 2563 
(2) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการด าเนินโครงการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. แบบการให้คะแนนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงานประจ าปี 
 2. ติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งพิจารณาจาก
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่สามารถน ามาตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียของโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบด าเนินการ ซึ่งโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคัดเลือกในทุกยุทธศาสตร์ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20 ชุด 
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แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบในภาพรวม 

 
ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานขององค์การ 
           บริหารส่วนต าบลห้วยยาบในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด 
           ปีงบประมาณ 

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

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 
2. อาย ุ (  ) ต่ ากว่า 20 ปี (  ) 20 – 30 ป ี (  ) 31 - 41 ปี 
 (  )  41 – 50 ปี  (  ) 51 – 60 ป ี (  ) มากกว่า 60 ปี 
 
3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา (  ) มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (  ) ปริญญาตรี (  )  สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) อื่นๆ.................. 

 
 4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (  ) รับจ้าง (  ) นักเรียน นักศึกษา (  ) เกษตรกร 
   (  ) แม่บ้าน (  ) อ่ืนๆ................................. 
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
    โปรดท าเครื่องหมาย  เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
โครงการ : ............................................................................................................................. ..........................................  

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก 
(2) 

พอใจ 
(1) 

ไม่พอใจ 
(0) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ    
5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี    
6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่    
7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ    
8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อย
เพียงใด 

   

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อย
เพียงใด 
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ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 



17 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               17 
 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 (1) สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ประชุม เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ดังนี้ 
1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.50 
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย   
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.17 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.17 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9.17 
   3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.33 
   3.5 กลยุทธ์ 5 4.17 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 4.33 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.50 
   3.8 แผนงาน 5 4.50 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.50 

รวม 100 87.83 
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1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.17 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.17 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.33 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.50 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.33 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 4.50 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4.67 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 4.83 
   5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.50 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.67 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.33 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4.17 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.67 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4.50 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4.50 

รวมคะแนน 100 90.83 
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2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือ
รองรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาวิเคราะห์และจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1-3) โดยได้ก าหนดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
การจัดท างบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 
2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน   67   โครงการ งบประมาณ 12,532,085บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงิน
การคลัง 

11 1,785,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้ านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

14 5,197,500 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผัง
เมือง และการใช้ที่ดิน 

6 200,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 25 1,526,405 
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 3 157,780 
6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 420,000 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา 7 3,245,400 

รวม 67 12,532,085 
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 ความสามารถในการน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ไปสู่การปฏิบัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  802  โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติในการจัดตั้งงบประมาณ จ านวน 67 คิดเป็น
ร้อยละ 8.35% 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่
บรรจุใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ปี 
2563) 

โครงการที่น ามาจัดตั้ง
งบประมาณ (ปี2563) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงิน
การคลัง 

48 11 

2. ยุทธศาสตร์ด้ านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

534 14 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผัง
เมือง และการใช้ที่ดิน 

37 6 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 27 25 
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 61 3 
6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 1 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา 87 7 

รวม 802 67 
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การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2563 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1. ยุ ธศ ส  ์ด      เ ื              
           ล    เ       ล  11 1,785,000   4 155,000      1 200,000          0 0 6 1,430,000      
2. ยุ ธศ ส  ์ด   �   ส    พื้ ฐ   
ส ธ   ู �ภ  ล ส ธ   ู    

14 5,197,500   0 -            4 1,822,800       0 0 10 2,474,700      
3. ยุ ธศ ส  ์ด      พย   ธ   ช   
ส    วดล       เ ษ      เ ื    ล     ช 
   ด  6 200,000      2 50,000       1 50,000           0 0 3 56,575          
4. ยุ ธศ ส  ์ด   ส     ล ว ฒ ธ   25 1,526,405   12 65,000       0 -                0 0 13 692,535        
5. ยุ ธศ ส  ์ด   ส ธ   สุข 3 202,000      1 100,000      0 -                0 0 2 57,780          
6. ยุ ธศ ส  ์ด   เศ ษฐ  จ ล     ่  เ   ยว 1 420,000      0 -            0 -                0 0 1 416,550        
7. ยุ ธศ ส  ์ด      ศึ ษ   ล      ฬ 7 3,245,400   3 830,000      1 300,000          0 0 3 673,625        

รวม 67 12,576,305    22 1,200,000     7 2,372,800         0 0 38 5,801,765        

การเบกิจ่าย
ยุทธศาสตร์

อนุมัติงบประมาณ โครงการที่ยกเลิก ก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา ไม่ก่อหน้ีผูกพัน
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3. การติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยาบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิธีการด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลความพึงพอใจ 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่ อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการด าเนินการติดตาม 
 การติดตามและประเมินผลเป็นการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบเป็นผู้ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น 
 2. ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่โดยตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 20 ชุด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียด ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มีวัตถุประสงค์น าเสนอ
ระดับความพึงพอใจจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มี 3 ระดับ 
ดังนี้ 

 1) ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเท่ากับ 2 
 2) ระดับความพึงพอใจ  คะแนนเท่ากับ 1 
 3) ระดับไม่พอใจ   คะแนนเท่ากับ 0 

 4. การเก็บรวบข้อมูล 
1. โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ออกส ารวจความ

พึงพอใจด้วยตนเอง โดยเก็บจากประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 
 2. เก็บข้อมูลจากการส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินโครงการ เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยด้านต่างๆในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่
น ามาใช้ในค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 0.00 – 0.50 หมายถึง  มีพึงพอใจอยู่ในระดับ ไม่พอใจ 
 0.51 – 1.50 หมายถึง  มีพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ 
 1.51 – 2.00 หมายถึง  มีพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก 
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  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
 

  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการคัดเลือกโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง   จ านวน 11  โครงการ  
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   จ านวน 14  โครงการ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง และการใช้ที่ดิน จ านวน   6  โครงการ  
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม       จ านวน 25  โครงการ  
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข        จ านวน   3   โครงการ  
6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว      จ านวน   1   โครงการ  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการกีฬา       จ านวน   7   โครงการ 

    รวมเป็นจ านวน  67  โครงการ  
(** ข้อมูลผลประเมินผลความพึงพอใจ เฉพาะโครงการที่ด าเนินการ) 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1. โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และ 
    พระบรมวงศานุวงศ ์                                                                  งบประมาณ   80,000.- บาท                                                                                       

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 0.95 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.05 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.05 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.15 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.1 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.2 พอใจมาก 

รวม 1.91 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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2. โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
    พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ                 งบประมาณ   300,000.- บาท                                                                                                                                                           

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.5 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.65 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.55 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.7 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.75 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.75 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.05 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 0.95 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.2 พอใจ 

รวม 1.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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แผนงานบริหารงานคลัง 
3. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                   งบประมาณ 500,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.5 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.5 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.45 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.3 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.6 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.45 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.05 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.35 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.5 พอใจ 

รวม 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  งบประมาณ 20,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.5 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.45 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.45 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.55 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.55 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.65 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.75 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.5 พอใจมาก 

รวม   1.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                                 งบประมาณ 30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.6 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.65 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.55 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.9 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.9 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.85 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.85 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

รวม    1.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                       งบประมาณ 900,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.8 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.75 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.6 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 2 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.8 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.85 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.85 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

รวม 1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. ก่อสร้างถนนทางเข้าคสล.ภายในอบต.ห้วยยาบ                            งบประมาณ 470,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.4 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.35 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.55 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.5 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี 1.45 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.4 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.65 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.55 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.4 พอใจ 

รวม 1.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
2. ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอป่าก้าง         งบประมาณ 150,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.15 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.15 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.15 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.1 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.3 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.25 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.25 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.1 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.05 พอใจ 

รวม    1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8  
      งบประมาณ 135,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 0.9 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 0.95 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 0.75 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0.9 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 0.7 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 0.75 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 0.75 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 0.8 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 0.8 พอใจ 

รวม 0.81 พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ซ. บ้านนายบุญมี - นายแสวง ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร                     งบประมาณ 207,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.55 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.5 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.2 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.3 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.3 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.25 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.35 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.35 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.25 พอใจ 

รวม 1.36 พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี -........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ 15 ข้างบ้านนายสะอาด วงค์คม 
                                     งบประมาณ 190,700 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.6 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.65 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.4 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.2 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.2 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.05 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.2 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.1 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.2 พอใจ 

รวม 1.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี -........................................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ.หมางเมิน บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8                    งบประมาณ 153,600 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 0.75 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 0.9 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 0.75 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0.8 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 0.7 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 0.7 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 0.75 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 0.8 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 0.8 พอใจ 

รวม 0.77 พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี -........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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7. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 14                                             งบประมาณ 500,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 0.8 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 0.75 ไม่พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0.15 ไม่พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 0.95 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 0.95 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 0.85 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 0.8 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 0.85 พอใจ 

รวม 0.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี -........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
 
8. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4 บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9  
                                                                                              งบประมาณ 292,500 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.45 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.4 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.25 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.1 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.15 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.2 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.45 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.2 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.3 พอใจ 

รวม  1.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี -........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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9. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9 – บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ 15 
 งบประมาณ 140,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.2 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.25 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.15 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.1 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.1 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.25 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.15 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1 พอใจ 

รวม   1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี -........................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน 
 
แผนงานงานเกษตร 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 20,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 2 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.6 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.35 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 2 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 2 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 2 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 2 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.95 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

รวม  1.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
2. โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม                                                  งบประมาณ 30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 2 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.6 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.3 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 2 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 2 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 2 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.95 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.2 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 2 พอใจมาก 

รวม  1.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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3. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลห้วยยาบ           งบประมาณ 50,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.5 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.1 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.1 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 2 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 2 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.95 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.8 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.3 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 2 พอใจมาก 

รวม 1.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
1. โครงการก าหนดวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ           งบประมาณ 30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.7 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.6 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.6 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.65 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.7 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.75 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.55 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

รวม 1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
2. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น                            งบประมาณ 2,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.55 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.6 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.35 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.3 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.35 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.45 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.6 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.75 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.8 พอใจมาก 

รวม 1.53 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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3. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
งบประมาณ 100,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 0.65 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 0.8 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 0.8 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 0.75 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.25 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.25 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.1 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.15 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.05 พอใจ 

รวม 0.98 พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
4. โครงการประชุมประชาคม ผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน                                  งบประมาณ 30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.25 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.55 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.44 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.5 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.2 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.65 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.5 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.3 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.45 พอใจ 

รวม 1.42 พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก               งบประมาณ 20,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.75 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.55 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.6 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.7 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.7 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.65 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.65 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.15 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

รวม 1.61 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
- อยากให้จัดทุกป ี
- ควรส่งเสริมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน (เล่ากะโลง) 
- ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 

 
2. โครงการประเพณียี่เป็ง                                งบประมาณ 150,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.85 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.85 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.85 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.85 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.85 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.85 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.85 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.2 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.85 พอใจมาก 

รวม 1.78 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
- เป็นโครงการที่ดี เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากผู้เฒ่า 
- น่าสนับสนุนต่อไปทุกๆปี 
- ขอให้ส่งเสริมประเพณีตลอดไป 

 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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3. โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ                    งบประมาณ  81,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.85 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.7 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.65 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.45 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.35 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.3 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.4 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.35 พอใจ 

รวม 1.51 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
4. โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม                    งบประมาณ  40,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.9 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.75 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.85 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.85 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.85 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.85 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.75 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.75 พอใจมาก 

รวม 1.81 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลห้วยยาบ  งบประมาณ  30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 2 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.7 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.7 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.25 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.35 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.45 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.5 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.35 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.45 พอใจ 

รวม 1.53 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ        งบประมาณ  30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.85 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.8 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.75 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.95 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.4 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.2 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.25 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.3 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.15 พอใจ 

รวม 1.52 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลห้วยยาบ                    งบประมาณ  30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.95 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.85 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.85 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.35 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที ่ 1.45 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.2 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.55 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.45 พอใจ 

รวม 1.58 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
4. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส                     งบประมาณ  25,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.65 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.45 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.9 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.7 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.55 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.65 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.35 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.4 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.35 พอใจ 

รวม 1.56 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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5. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร                              งบประมาณ  100,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.9 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.3 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.5 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.7 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.45 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.55 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.45 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.45 พอใจ 

รวม 1.54 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 
แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นต่างๆในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยาบ          งบประมาณ 30,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.75 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.45 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.75 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.8 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.95 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.9 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.7 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.7 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.85 พอใจมาก 

รวม   1.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                            งบประมาณ 72,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 2 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.65 พอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.5 พอใจมาก 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.9 พอใจมาก 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 2 พอใจมาก 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.95 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.95 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.6 พอใจมาก 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 2 พอใจมาก 

รวม   1.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
1. โครงการโคนมและเกษตรของดีต าบลห้วยยาบ                                        งบประมาณ 420,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.65 พอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.45 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.35 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1.2 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.45 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.65 พอใจมาก 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.9 พอใจมาก 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.35 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.6 พอใจมาก 

รวม 1.51 พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 
แผนงานการศึกษา 
1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ                                                              งบประมาณ 80,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.25 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.15 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.1 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.1 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.25 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.15 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.05 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.05 พอใจ 

รวม   1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
 
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
                                                                                              งบประมาณ 200,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.15 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.25 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.15 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.25 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.5 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.15 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.15 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.05 พอใจ 

รวม 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
                                                                                              งบประมาณ 200,000 บาท 

หัวข้อการประเมิน 
ระดบัความพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 1.15 พอใจ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ 1.25 พอใจ 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 1.15 พอใจ 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 1 พอใจ 

5. เจ้าหน้าที่อบต. มีความสุภาพ สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 1.25 พอใจ 

6. เจ้าหน้าที่อบต. ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.5 พอใจ 

7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 1.15 พอใจ 

8. โครงการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มากน้อยเพียงใด 1.15 พอใจ 

9. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 1.05 พอใจ 

รวม 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       พอใจ 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
............. – ไม่มี - ................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

0.00 – 0.50 หมายถึง ไม่พอใจ 
0.51 – 1.50 หมายถึง พอใจ 
1.51 – 2.00 หมายถึง พอใจมาก 
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ส่วนที่ 4 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
1. ข้อสังเกต 
 1.1 การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จ านวน   67  โครงการ 
งบประมาณ  12,532,085  บาท สามารถก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน   7   จ านวน            
โครงการ  งบประมาณ   2,372,800  บาท คิดเป็น  10.45 % การใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้ท าให้มีการกันเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 1.2 โครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้พิจารณาคัดเลือกจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน  67 โครงการ สามารถด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลได้เพียง จ านวน 38 โครงการ คิดเป็น 56.72 % ซึ่งจ านวนโครงการไม่สามารถด าเนินการหรือ
ยกเลิกโครงการ จ านวน  22 โครงการ คิดเป็น  32.84% 
 1.3 เรื่องช่วงคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจ อาจเพิ่มช่วงคะแนนให้กว้างขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ควรหามาตรการในการบริหารงบประมาณ ให้มีการก่อหนี้
ผูกพันเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ควรก ากับและเร่งรัดกอง/งานที่รับผิดชอบโครงการ เร่งรัด
ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
  
  


