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     คำนำ 
 
 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) (2) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนด
แนวทาง วิธีการติดตามในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและดำเนินการออกติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) กำหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้องทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) (2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอขอบคุณทุกองค์กร ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้การสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะนำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีในการให้บริการด้านสาธารณะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

 
 
 
 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๑ 

ประมวลภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง Cape Seal  

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
และโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

 

  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง Cape Seal  

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
และโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

 
 

 
 
 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสรมิแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 
 

 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและดา้นอื่นๆ 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
 

  
 
 

อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 

 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีเขต ๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธาน ี

 
  

 
 
 

อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๑๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด 

 

 

  

 

 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๑๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

อุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
อุดหนุนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพ 
โครงการสิ่งแวดลอ้มศกึษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมอืง การบริหาร 
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายไดข้อง อบจ. อุทัยธานี 

 

 

ติดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
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ประชุมสรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)

 
  

  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่าค่าเฉลี่ย เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ( X )  
เป็นค่ากลางทางสถิติค่าหนึ่ง ที่เจอบ่อยและใช้เยอะมาก หลักการการหาค่าเฉลี่ยง่ายๆ  คือ เอาค่าทั้งหมดที่มี
รวมกัน แล้วนำมา หารด้วย จำนวนของข้อมูล หาได้จากสูตร 
 

                               =  
          เมื่อ  (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 
                คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.,S,s) 
 
          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าวัดการกระจายที่สำคัญทางสถิติ เพราะเป็นค่าที่ใช้บอกถึงการ
กระจายของข้อมูล การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่สามารถ
หาได้จากสูตร 
 
 

           
 
       เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          
                    คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 
                    คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                  คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    1.  พ้ืนถนนบางช่วงมีรอยรถไถนาขึ้นลงบนถนนทำให้
เกิดความเสียหายต่อพ้ืนผิวของถนน ควรแจ้งให้ประชาชน
และผู้นำท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบร่วมกันสอดส่องดูแลถนน 
เช่น รถไถนาให้ระมัดระวังเวลาขึ้นลงบนถนนซึ่งจะทำให้
ถนนเกิดการชำรุดได้ง่าย  
   2. ป้ายโครงการที่มีการสูญหายหลายแห่ง ควรแจ้งผู้นำ
ท้องถิ่นดูแลเพ่ือป้องกันมิจฉาชีพ  
   3.  ถนนบางสายมีหญ้าขึ้นปกคลุมควรมีการตัดหญ้าข้าง
ทางให้เรียบร้อยและควรให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น  
จัดรณรงค์ช่วยกันตัดหญ้าในโอกาสต่าง ๆ  
   4.  ถนนบางสายมีการกัดเซาะของน้ำ และบางสายพ้ืนผิว
ถนนมีหลุมเล็กหลายจุด หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ถนน
ชำรุดเสียหายได้ ควรรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้
ถนนชำรุดเสียหายมากขึ้น 
   5.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal เมื่อ
ดำเนินการเสร็จแล้วควรมีการตีเส้นจราจรให้ เรียบร้อย 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 
 

2.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   1.  สถานที่การจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ควรจัดบริเวณ
ด้านหน้าบึงพระชนกเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาจะได้
เยี่ยมชมได้สะดวก และควรจัดทำป้ายบอกประเภทของ
ต้นไม้แต่ละชนิดเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและรับทราบ  
   2.  กิจกรรมการอบรมของเกษตรกรมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมากก่อให้เกิดเครือข่ายเพ่ือ
การเรียนรู้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 
สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
   3.  ควรมีการนำเรื่องเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เช่น การ
พยากรณ์อากาศจะทำให้ตัดสินใจได้ว่าพื้นที่ใดควรจะปลูก
พืชชนิดใดเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
   4.  ควรมีการทำบัญชีจำแนกประเภทของรายได้ 
รายจ่าย เพื่อให้เห็นต้นทุนในการผลิต และเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจในการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าที่ทำ
ไปนั้นได้อะไร และควรจะดำเนินการต่อหรือไม่ หรือจะ
เปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ 
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   5.  งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอให้นำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้เกิดการ
พัฒนามากข้ึน 
   6.  พ้ืนที่แต่ละที่ควรสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อ
สร้างความสนใจและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
   7.  ผู้ที่ได้รับรางวัลควรเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้มา
ศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ตามบริบทของพ้ืนที่ อีกท้ังเป็น
การสร้างเครือข่ายด้วย 
   8.  ในอนาคตขยะอันตรายมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน ควรหา
พ้ืนที่รองรับให้เพียงพอ และให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับผู้คัดกรองและขนย้ายขยะอันตราย พร้อมทั้งมี
อุปกรณ์ป้องกันสารพิษแพร่กระจายด้วย 
   9.  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รองรับ
ขยะอันตรายเพื่อรอการนำไปกำจัด 
    10.  การทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในเรื่องการคัดแยกขยะควรอธิบายให้ความรู้แก่ประชาชน
ให้เข้าใจในเรื่องของการคัดแยกขยะแต่ละประเภทต้องมีจุด
ทิ้งให้เห็นชัดเจนและมีการออกไปติดตามด้วยว่าในแต่ละ
เดือนมีขยะอันตรายมาทิ้งหรือไม่ 
   11.  ควรทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับเปิดเสียง
ตามสายประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะอันตรายจุดที่
จะท้ิงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ    
การท่องเที่ยว 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 
    
   1.  บึงพระชนกเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนใช้ในการ
ออกกำลังกาย และพักผ่อนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง
ประชาชนได้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากมีแสงสว่างเพียงพอ 
สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการออก
กำลังกาย เดินพักผ่อน ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระ
ชนกได้เป็นอย่างดี 
   1.  ควรให้คนรุ่นเก่าท่ีมีความรู้ในการจัดทำผ้าทอได้มี
การสืบทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป 
   2.  ควรมีสถานที่จำหน่ายผ้าทอในอำเภอเมืองอุทัยธานี 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีสามารถมาชมผ้าทอได้โดยไม่ต้อง
ไปถึงแหล่งผลิต    
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3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

   3.  ควรบรรจุการอนุรักษ์ สืบสานผ้าทอไว้ในหลักสูตร
ของสถานศึกษา การเรียนการสอนในเรื่องการทอผ้า ลาย
ผ้า เพ่ือให้นักเรียนนำไปต่อยอดในการสร้างผลงานและ
รายได้  
   4.  ควรนำลายผ้าไปทำผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น เสื้อยืด  
ชุดทำงาน สไบ กระเป๋า ย่าม หมวก หรือทำผลิตภัณฑ์ที่ทำ
เป็นของขวัญ ของที่ระลึกต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างธุรกิจและรายได้ให้กับจังหวัด
อุทัยธานี  
   5.  ควรส่งเสริมข้าราชการในจังหวัดอุทัยธานีอนุรักษ์ผ้า
ทออุทัยธานี  รณรงค์ให้แต่งกายผ้าไทยตลอดไป 
   6.  จังหวัดอุทัยธานีควรจัดงานที่กำหนดให้ผู้มาร่วมงาน
แต่งกายผ้าไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี 
   7.  เมื่อจดสิทธิบัตรของลายผ้าทอแล้ว ควรกำหนดให้
ผู้นำไปใช้ประโยชน์ว่าจะสามารถนำไปใช้ในด้านใดหรือ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้บ้าง และควรมีการควบคุมการใช้ว่าห้าม
นำไปใช้ในด้านใดที่ไม่เหมาะสม 

   8.  ควรมีการจัดเก็บสถิติของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วม
โครงการว่าเป็นนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานี หรือ
จังหวัดอ่ืน จำนวนเท่าไร อาจมีการขยายผลของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
   9.  ควรมีการกระตุ้นการประชาสัมพันธ์โดยการนำผู้ที่มี
ชื่อเสียงเข้ามาร่วมโครงการเพ่ือให้มีการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวมากข้ึน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 
4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
   1.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการควรมีการขยายเครือข่าย    
มากขึ้น เช่น กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน อสม. เพ่ือให้บุคคล
เหล่านี้มาช่วยการทำงานของตำรวจ 
   2.  เพ่ิมช่องทางในการติดต่อเพ่ือให้คนในชุมชนเข้าถึงและ
มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน
พ้ืนที ่
   3.  ปัจจุบันอาชญากรรมมีการเปลี่ยนรูปแบบมากขึ้น
โดยเฉพาะอาชญากรรมในรูปแบบทาง online ควรมีการให้
ความรู้หรือการป้องกันเพ่ิมเติมขึ้นในโครงการเพ่ือให้รู้เท่าทัน
พวกมิจฉาชีพ 
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4.2  แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.  ผลงานทางวิชาการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สามารถแข่งขันกับที่อ่ืนได้ 
โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เนื่องจากมี
ครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
   5.  ควรนำผลการดำเนินงานระหว่างปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน
มาเปรียบเทียบผลการแข่งขันชนะเลิศมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึนมาก
น้อยเพียงไรหรือมีทักษะเพ่ิมข้ึนอย่างไรบ้าง 
   6.  นักเรียนมีเวทีเพ่ือแสดงออกได้มากขึ้น 
   7.  ควรให้ครูผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ไปเป็นวิทยากร
สอนครูท่านอ่ืน ๆ  ต่อไป   และควรนำนักเรียนที่มีความรู้ใน
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มานำเสนอ
ผลงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทราบด้วย 
   8 .  ควรนำผลสั มฤทธิ์ โครงงานคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ 

   9.  ควรให้ครูนำแบบทดสอบหรือข้อสอบการวิเคราะห์มา
ให้นักเรียนได้ทดลองทำ รวมทั้งครูด้วยเพ่ือเป็นการเสริม
รูปแบบการคิดพลิกแพลงต่าง ๆ และข้อสอบที่เสริมการคิด
วิเคราะห์มาให้นักเรียนได้ทดลองทำ จะทำให้เด็กสามารถ
วิเคราะห์ข้อสอบและทำข้อสอบได้มากขึ้น 

   10.  กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการควรเป็นกิจกรรมที่
ไม่ยุ่งยาก ใช้วัสดุโดยประหยัด และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
   11.  ควรดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เด็กที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้จะไม่เสียโอกาสในการพัฒนา เด็กจะได้มี
ความรู้ต่อยอดเพ่ิมขึ้นและทำให้เด็กมีสมาธิอยู่กับงานได้ดี 
   12.  ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับความต้องการ     
   13.  ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้เกิด
ความยั่งยืน เพราะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน ทำ
ให้นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย 
   14.  ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้กับนักเรียน เพ่ือ
จำหน่ายสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น 
   15.  ควรมีการต่อยอดเพ่ือให้เด็กได้ทำอย่างยั่งยืน หรือ
อาจจะให้เด็กได้ไปขยายผลให้กับผู้ปกครองต่อเพ่ือสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
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4.3  แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

   16.  ในบางกิจกรรมของโครงการ ควรเชิญปราชญ์
ชาวบ้านมาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
   17.  ควรปรับรายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหาร) ในส่วนของ
นักเรียน และคณะกรรมการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
   18.  ควรมีการขยายการเรียนรู้ไปยังวิถีชุมชนแห่งอ่ืน ๆ 
เช่น วิถีชุมชนชาวแพ วิถีชุมชนสะแกกรัง 
   19.  ควรมีการรวบรวมวิถีชีวิตดั้งเดิมในด้าน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ที่เป็นของชนเผ่า เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
   20.  ค่าใช้จ่ายในด้านการจ้างเหมาจัดทำวีดีโอ ควรมี
การประสานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 ในการจัดทำวีดีโอ เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณในด้านนี้ 
   21.  การจัดกิจกรรมควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้พิการ
ทุก ๆ คนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและการ
จัดโครงการแต่ละครั้งควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือ
เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
   22.  ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษสาขาตามอำเภอให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้นำชุมชน ในวันประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านและ
กำนัน                                                                
   23.  ควรมีการประเมินโครงการว่าผลการดำเนินโครงการ
คิดเป็นร้อยละเท่าไร อำเภอละกี่คน มีผลสัมฤทธิ์เท่าไร 
   24.  การติดตามและประเมินผลโครงการควรมี
กรรมการจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ความชำนาญ
เข้ามาร่วมประเมินโครงการด้วย เพื่อจะได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เช่น แพทย์ พยาบาล 
   25.  ผู้ใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการเรียนรู้
จากการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิตอลและ
อินเตอร์เน็ตได้พอสมควร  
   26.  ควรมีการบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดของ
นักเรียนและประชาชนทั่วไปเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ดำเนินงานมีการส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
มาใช้บริการห้องสมุด 
   27.  กรณีที่ออกไปตรวจเจาะเลือด ควรขอผลการตรวจมา
เพ่ือดูว่าเกษตรกรกลุ่มที่ไปตรวจมีสารเคมีอยู่ในระดับที่เท่าไร 
และมีแนวทางดำเนินการแก้ไขอย่างไร 
   28.  ร้านอาหารที่ประกอบกิจการขายอาหารควรมี
ภาชนะปิดอาหารให้เรียบร้อยเพ่ือความสะอาดและความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
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4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   29.  ควรมีป้ายรับรองมาตรฐานความสะอาดและ
ปลอดภัยของร้านค้าเพ่ือแสดงให้เห็นและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค 
   30.  เป็นโครงการที่มีประโยชน์เกิดประชาคมเด็กและ
เยาวชนที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้นำ หรือแกนนำชุมชนและ
องค์กรชุมชน ในการสร้างท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่ 
   31.  เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ในด้านวิถีชีวิตของคน
ชนบท อีกทั้งยังเป็นฐานการเรียนรู้ทักษะชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เด็กและเยาวชนได้เห็น
คุณค่าและรักษาวิถีชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  
   32.  การทำธนาคารน้ำใต้ดินควรมีการติดตามว่าพื้นที่ใด
ได้ประโยชน์ และอาจมีการสุ่มตรวจคุณภาพของน้ำว่าใช้ได้
มากน้อยเพียงใด รวมถึงตัววัสดุที่จะใช้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำการประเมินพ้ืนที่  
   33.  ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน เนื่องจากเด็กท่ีเข้ารับการอบรมมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้เด็กสามารถนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ด้วย 
   34.  ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่
ประชาชนที่สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน  
   35.  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ครอบคลุม
ทุกอำเภอและให้ครบทุกหลักสูตรด้วย เช่นทางไลน์  
facebook เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่สนใจ 
   36.  ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  1 ดาว 2 
ดาว 3 ดาว และ 4 ดาว เป็นต้น 

   37.  เป็นโครงการที่ทำให้ผู้ปกครองมีอาชีพและรายได้
เพ่ิมข้ึน 
   38.  หลังจากอบรมแล้วควรมีการติดตามช่วยเหลือใน
ด้านการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น อาจมีการนำมา
จำหน่ายในวันประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดอุทัยธานี และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายทาง 
online เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนผู้ปกครองผู้พิการอย่าง
ต่อเนื่อง 
   39.  ฉลากผลิตภัณฑ์ควรมีการกำหนดวันผลิต วัน
หมดอายุหรือทางศูนย์การศึกษาพิเศษอาจทำฉลากรับรอง
ความอร่อยหรือรับเป็นแบรนด์ของศูนย์ฯ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
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4.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   40.  ควรประเมินความสำเร็จของโครงการด้วย 
   41.  เป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรีในจังหวัด มีการ
อบรมอาชีพที่หลากหลายสามารถนำความรู้ ไปพัฒนาต่อ
ยอดและขยายพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ยกระดับความรู้ความ
เข้าใจจากเดิมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการทำ
สมุนไพรควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบด้วย  
   42.  ควรให้ความรู้หรือช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส 
(ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ในด้านสิทธิที่จะได้รับจากรัฐ และความรู้
ในด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น 
การใช้ ไลน์ facebook การตลาด การขายของทาง online 
การใช้บัตร ATM การทำธุรกรรมต่าง ๆ  
   43.  ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการฝึกอบรมควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ว่ามีแหล่งขายสินค้าทางที่ใดบ้าง จะ
ทำให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้ 
   44.  ควรมีการเพ่ิมประเภทกีฬา E – Sport มาบรรจุไว้ใน
การแข่งขันกีฬาเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจของนักเรียน 
   45.  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาของ
นักเรียน เพ่ือให้เกิดทักษะและความเป็นเลิศในระดับกลุ่ม
โรงเรียนและสามารถต่อยอดไปในระดับสูงขึ้น เช่น ระดับ
จังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศต่อไป 
   46.  ควรมีการจัดทำสถิติของการแข่งขันไว้เปรียบเทียบว่า
มีการพัฒนาหรือก้าวหน้าอย่างไร 
   47.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการควรจะเป็นนักเรียนใน
สังกัดมากกว่าบุคลากรทางการศึกษา    
   48.  ควรส่งเสริมให้นักกีฬาได้เข้ารับการแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้น เช่น เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศต่อไป    
   49.  ควรวางแผนช่วงเวลากำหนดการแข่งขันไว้เพ่ือให้
การแข่งขันสมบูรณ์แบบ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  
การบริหาร 

   1.  ควรสรุปผลการเสียภาษีทาง online ว่ามีการมาชำระ
มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีออกไปจัดเก็บภาษีเอง 
   2.  ควรเพ่ิมช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ผ่าน
ช่องทาง online อีกทางหนึ่ง 
   3.  เนื่องจากเป็นการบริหารโครงการควรแต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินการตามโครงการเป็นรายเฉพาะโครงการไป ซึ่งแต่งตั้ง
จากบุคลากรในองค์กร บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง
มาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ และ
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มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลของ
โครงการตามคำสั่งนั้นด้วยเพ่ือทำหน้าที่ติดตามประเมินผล
โครงการและให้คำเสนอแนะก่อนดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ เพ่ือสรุปผลในการปรับปรุง
โครงการในปีต่อ ๆ ไป  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
          สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือกโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยออกไปตรวจติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
    คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการออกตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และโครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน  9  สายทาง ดังนี้ 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาหย่าง – หมู่ที่ 3  ตำบล 
ท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 2,769,028.- บาท คงเหลือ 30,972.- บาท 
     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกรกลึก – บ้านหนองตะเคียน ตำบลน้ำรอบ 
อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,060 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 
2,000,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,985,000.- บาท คงเหลือ 15,000.- บาท 
      3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 22 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี – หมู่ที่ 1 ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 720 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด  งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 
2,790,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท 
     4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8,5 ตำบลหนองยายดา – หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,490,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท 
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     5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง – ตำบลหนองยาง 
อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,980,000.- บาท คงเหลือ 20,000.- บาท 
     6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่  8 ตำบลทุ่งโพ – หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง 
อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,500,000.- บาท คงเหลือ 500,000.- บาท 
     โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
      7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 – 
บ้านหนองพังค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,750 เมตร  หรือพ้ืนที่           
ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่า
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 
3,500,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 2,333,489.- บาท คงเหลือ 1,166,511.- บาท 

     โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
      8. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 –  0009   
สายบ้านปากเหมือง – บ้านโป่งสามสิบ ตำบลลานสัก เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
33,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 9,909,000.- บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ 9,557,000.- บาท คงเหลือ 352,000.- บาท 

     โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
      9. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง – หมู่ที่ 6 
ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  8  เมตร ยาว 700 เมตร หรือพ้ืนที่          
ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท  
งบประมาณดำเนินการ 1,993,000.- บาท คงเหลือ 7,000.- บาท 
 

     ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ 
   1. บริเวณไหล่ทางเกิดการชำรุด ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน ทำให้ไหล่ทางแคบอาจ
เกิดอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี ่
     2. ถนนบางสายไหล่ทางมีวัชพืชปกคลุม ลุกลามมาบนผิวถนนทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้ 
      

     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
     -  พ้ืนถนนบางช่วงมรีอยรถไถนาข้ึนลงบนถนนทำให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนผิวของถนน   
ควรแจ้งให้ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบร่วมกันสอดส่องดูแลถนน เช่น รถไถนาให้ระมัดระวังเวลา
ขึ้นลงบนถนนซึ่งจะทำให้ถนนเกิดการชำรุดได้ง่าย  
     -  ป้ายโครงการที่มีการสูญหายหลายแห่ง ควรแจ้งผู้นำท้องถิ่นดูแลเพ่ือป้องกันมิจฉาชีพ  
     -  ถนนบางสายมีหญ้าขึ้นปกคลุมลุกลามมาบนผิวถนน ควรมีการตัดหญ้าข้างทางให้
เรียบร้อยและควรให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น จัดรณรงค์ช่วยกันตัดหญ้าในโอกาสต่าง ๆ  
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   -  ถนนบางสายมีการกัดเซาะของน้ำ และบางสายพื้นผิวถนนมีหลุมเล็กหลายจุด หาก
ปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ถนนชำรุดเสียหายได้ ควรรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้ถนนชำรุดเสียหายมากขึ้น 
     -  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วควรมีการตีเส้น
จราจรให้เรียบร้อย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     2.1  แผนงานการเกษตร 

         2.1.1  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริและด้านอ่ืน ๆ งบประมาณจัดสรร 200,000 บาท 
งบประมาณใช้จริง  99,443.- บาท เหลือ 100,557.- บาท 
 

      ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
     -  สถานที่การจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ควรจัดบริเวณด้านหน้าบึงพระชนกเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาจะได้เยี่ยมชมได้สะดวก และควรจัดทำป้ายบอกประเภทของต้นไม้แต่ละชนิดเพ่ือให้
ประชาชนได้รู้จักและรับทราบ  
 

         2.1.2  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ
จัดสรร 3,500,000 บาท งบประมาณใช้จริง 2,674,930.- บาท เหลือ 825,070.- บาท 

      ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
      -  กิจกรรมการอบรมของเกษตรกรมีประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมาก 
ก่อใหเ้กิดเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี สามารถนำไปต่อยอดและ
พัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
      -  ควรมีการนำเรื่องเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เช่น การพยากรณ์อากาศจะทำให้
ตัดสินใจได้ว่าพ้ืนที่ใดควรจะปลูกพืชชนิดใดเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
     -  ควรมีการทำบัญชีจำแนกประเภทของรายได้ รายจ่าย เพื่อให้เห็นต้นทุนในการผลิต 
และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าที่ทำไปนั้นได้อะไร และควรจะ
ดำเนินการต่อหรือไม่ หรือจะเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ 
      -  งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้นำไปพัฒนาต่อ
ยอดการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนามากข้ึน 
      -  พ้ืนที่แต่ละท่ีควรสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพ่ือสร้างความสนใจและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 
      -  ผู้ที่ได้รับรางวัลควรเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้มาศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ตาม
บริบทของพื้นที่ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้วย 
 

                    2.2  แผนงานเคหะและชุมชน   

      โครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดอุทัยธานี โดย
จ่ายเป็นค่ากำจัดขยะและของเสียอันตรายและค่าขนส่งขยะและของเสียอันตรายส่งสถานที่กำจัด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
บูรณาการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะอันตรายและนำไป
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กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์
รวบรวมขยะอันตรายเพ่ือรอนำส่งไปกำจัด งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ   
300,000.- บาท คงเหลือ  - บาท 
      ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
      -  ในอนาคตขยะอันตรายมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ควรหาพ้ืนที่รองรับให้เพียงพอ และให้มี
การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้คัดกรองและขนย้ายขยะอันตราย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ
แพร่กระจายด้วย 
      -  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็น
หน่วยงานที่เป็นศูนย์รองรับขยะอันตรายเพ่ือรอการนำไปกำจัด 
      -  การทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเรื่องการคัดแยกขยะควรอธิบาย
ให้ความรู้แกป่ระชาชนให้เข้าใจในเรื่องของการคัดแยกขยะแต่ละประเภทต้องมจีุดทิ้งให้เห็นชัดเจนและมีการ
ออกไปติดตามด้วยว่าในแต่ละเดือนมีขยะอันตรายมาทิ้งหรือไม่ 
      -  ควรทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับเปิดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เรื่องการคัด
แยกขยะอันตรายจุดที่จะทิ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.1.1  โครงการปรับปรุงบริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000.- บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ   1,470,000.- บาท คงเหลือ  30,000.- บาท 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

  -  เป็นโครงการทีด่ีมีความเหมาะสมสำหรับการพักผ่อน มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก 
 

    3.1.2  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000.- บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ  663,000.- บาท คงเหลือ  337,000.- บาท 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  เป็นโครงการที่ทำให้บึงพระชนกมีแสงสว่างเพียงพอ สร้างความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการออกกำลังกาย เดินพักผ่อน ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกได้เป็นอย่างดี 
 

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี โครงการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่น
ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณอุดหนุน 500,000 บาท 
งบประมาณสมทบ 35,000  บาท  งบประมาณดำเนินการ 535,000.- บาท  คงเหลือ  -   บาท 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

  -  ควรให้คนรุ่นเก่าท่ีมีความรู้ในการจัดทำผ้าทอได้มีการสืบทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่
ต่อไป 

  -  ควรมีสถานทีจ่ำหน่ายผ้าทอในอำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่
สนใจและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีสามารถมาชมผ้าทอได้โดยไม่ต้องไปถึงแหล่งผลิต    
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  - ควรบรรจุการอนุรักษ์ สืบสานผ้าทอไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา การเรียนการสอนใน
เรื่องการทอผ้า ลายผ้า เพ่ือให้นักเรียนนำไปต่อยอดในการสร้างผลงานและรายได้  

  -  ควรนำลายผ้าไปทำผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น เสื้อยืด ชุดทำงาน สไบ กระเป๋า ย่าม หมวก 
หรือทำผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นของขวัญ ของที่ระลึกต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือสร้าง
ธุรกิจและรายได้ให้กับจังหวัดอุทัยธานี 

  -  ควรส่งเสริมข้าราชการในจังหวัดอุทัยธานีอนุรักษ์ผ้าทออุทัยธานี  รณรงค์ให้แต่งกาย 
ผ้าไทยตลอดไป 

  -  จังหวัดอุทัยธานีควรจัดงานที่กำหนดให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายผ้าไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดอุทัยธานี 

  -  เมื่อจดสิทธิบัตรของลายผ้าทอแล้ว ควรกำหนดให้ผู้นำไปใช้ประโยชน์ว่าจะสามารถ
นำไปใช้ในด้านใดหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้บ้าง และควรมีการควบคุมการใช้ว่าห้ามนำไปใช้ในด้านใดที่ไม่
เหมาะสม 

 

   3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ งบประมาณตั้งไว้ 
150,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 143,923.18 บาท  คงเหลือ 6,076.82 บาท 
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  -  ควรมีการจัดเก็บสถิติของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมโครงการว่าเป็นนักท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดอุทัยธานี หรือจังหวัดอ่ืน จำนวนเท่าไร อาจมีการขยายผลของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  -  ควรมีการกระตุ้นการประชาสัมพันธ์โดยการนำผู้ที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมโครงการเพ่ือให้
มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากข้ึน 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
           อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม งบประมาณ
อุดหนุน 1,000,000 บาท งบประมาณสมทบ 10,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,010,000.- บาท 
คงเหลือ -  บาท 
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  กลุ่มเป้าหมายของโครงการควรมีการขยายเครือข่ายมากขึ้น เช่น กลุ่มสตรี        
กลุ่มแม่บ้าน อสม. เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มาช่วยการทำงานของตำรวจ 
   -  เพ่ิมช่องทางในการติดต่อเพ่ือให้คนในชุมชนเข้าถึงและมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
   -  ปัจจุบันอาชญากรรมมีการเปลี่ยนรูปแบบมากข้ึนโดยเฉพาะอาชญากรรมในรูปแบบ
ทาง online ควรมีการให้ความรู้หรือการป้องกันเพ่ิมเติมขึ้นในโครงการเพ่ือให้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพ 
 

  4.2  แผนงานการศึกษา  
            4.2.1 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ งบประมาณอุดหนุน 400,000 บาท งบประมาณ
สมทบ  50,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 450,000.- บาท  คงเหลือ  -   บาท 
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   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ผลงานทางวิชาการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

สามารถแข่งขันกับท่ีอ่ืนได้ โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เนื่องจากมีครูที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
   -  ควรนำผลการดำเนินงานระหว่างปีที่แล้วกับปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบผลการแข่งขัน
ชนะเลิศมีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงไรหรือมีทักษะเพ่ิมขึ้นอย่างไรบ้าง 
  -  นักเรียนมีเวทีเพ่ือแสดงออกได้มากขึ้น 
 

           4.2.2 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 งบประมาณอุดหนุน 260,000 บาท งบประมาณสมทบ 26,000  บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ 286,000.- บาท  คงเหลือ  -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรให้ครูผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ไปเป็นวิทยากรสอนครูท่านอ่ืน ๆ  ต่อไป   
และควรนำนักเรียนที่มีความรู้ในการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มานำเสนอผลงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทราบด้วย 
   -  ควรนำผลสัมฤทธิ์โครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปทีี่แล้ว
กับปีปัจจุบัน เพ่ือทราบความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ 

   -  ควรให้ครูนำแบบทดสอบหรือข้อสอบการวิเคราะห์มาให้นักเรียนได้ทดลองทำ 
รวมทั้งครูด้วยเพ่ือเป็นการเสริมรูปแบบการคิดพลิกแพลงต่าง ๆ และข้อสอบที่เสริมการคิดวิเคราะห์มาให้นักเรียน
ได้ทดลองทำ จะทำให้เด็กสามารถวิเคราะห์ข้อสอบและทำข้อสอบได้มากขึ้น 
 

           4.2.3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ งบประมาณอุดหนุน 
200,000 บาท งบประมาณสมทบ 20,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 220,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการควรเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก ใช้วัสดุโดยประหยัด 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
   -  ควรดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้จะไม่เสียโอกาส  
ในการพัฒนา เด็กจะได้มีความรู้ต่อยอดเพ่ิมขึ้นและทำให้เด็กมีสมาธิอยู่กับงานได้ดี 
   -  ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการ     
 

           4 .2 .4  อุดหนุ น สำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า เขต  4 2           
โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ งบประมาณอุดหนุน 200,000 บาท งบประมาณสมทบ 22,000 บาท  
งบประมาณดำเนินการ 222,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความยั่งยืน เพราะเป็นประโยชน์
อย่างมากกับนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย 
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   -  ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้กับนักเรียน เพ่ือจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น 
   -  ควรมีการต่อยอดเพ่ือให้เด็กได้ทำอย่างยั่งยืน หรืออาจจะให้เด็กได้ไปขยายผล
ให้กับผู้ปกครองต่อเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

           4 .2 .5  อุดหนุ น สำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า เขต  4 2           
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งบประมาณอุดหนุน 1,000,000 บาท งบประมาณสมทบ 
210,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 1,210,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ในบางกิจกรรมของโครงการ ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
   -  ควรปรับรายการค่าใช้จ่าย (ค่าอาหาร) ในส่วนของนักเรียน และคณะกรรมการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

      4.2.6  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ประเพณีท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการเตรียมความพร้อมในการแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 144,800.- บาท  คงเหลือ 5,200.- บาท 
    ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรมีการขยายการเรียนรู้ไปยังวิถีชุมชนแห่งอื่น ๆ เช่น วิถีชุมชนชาวแพ วิถีชุมชน
สะแกกรัง 
   -  ควรมีการรวบรวมวิถีชีวิตดั้งเดิมในด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นของชนเผ่า เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
   -  ค่าใช้จ่ายในด้านการจ้างเหมาจัดทำวีดีโอ ควรมีการประสานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในการจัดทำวีดีโอ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
 

           4 .2 .7 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการ                    
พาน้องพิการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งบประมาณอุดหนุน 300,000 บาท งบประมาณสมทบ 30,000 บาท  
งบประมาณดำเนินการ 330,000.- บาท คงเหลือ -  บาท    
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    -  การจัดกิจกรรมควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้พิการทุก ๆ คนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและการจัดโครงการแต่ละครั้งควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือเรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  
 

           4 .2 .8 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการ        
หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำสาขาอำเภอ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณอุดหนุน 
200,000 บาท งบประมาณสมทบ 20,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 220,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษสาขาตาม
อำเภอให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในวันประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านและกำนัน 
 

           4 .2.9  อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการ        
อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการพูดสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาทางการพูด งบประมาณอุดหนุน 
150,000 บาท งบประมาณสมทบ 15,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 165,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
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   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

   -  ควรมีการประเมินโครงการว่าผลการดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละเท่าไร อำเภอละ 
กี่คน มีผลสัมฤทธิ์เท่าไร 
   -  การติดตามและประเมินผลโครงการควรมีกรรมการจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรู้ความชำนาญเข้ามาร่วมประเมินโครงการด้วย เพ่ือจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เช่น แพทย์ พยาบาล 
 

           4.2.10 อุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ เหมาะสมกับคนในชุมชนและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ             
งบประมาณอุดหนุน 200,000 บาท งบประมาณสมทบ 30,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 230,000.- บาท 
คงเหลือ  -  บาท 
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ผู้ใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการเรียนรู้จากการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
โดยใช้สื่อดิจิตอลและอินเตอร์เน็ตได้พอสมควร  
   -  ควรมีการบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน 
   -  ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปมาใช้บริการห้องสมุด 
 

  4.3  แผนงานสาธารณสุข 
           อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัด
อุทัยธานี งบประมาณอุดหนุน 250,000 บาท งบประมาณสมทบ 50,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 
242,305.- บาท คงเหลือ 57,695.-  บาท 
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  กรณีที่ออกไปตรวจเจาะเลือด ควรขอผลการตรวจมาเพ่ือดูว่าเกษตรกรกลุ่มที่ไป
ตรวจมีสารเคมีอยู่ในระดับที่เท่าไร และมีแนวทางดำเนินการแก้ไขอย่างไร 
   -  ร้านอาหารที่ประกอบกิจการขายอาหารควรมีภาชนะปิดอาหารให้เรียบร้อยเพ่ือ
ความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
    -  ควรมปี้ายรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของร้านค้าเพ่ือแสดงให้เห็น
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
 
  4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     4.4.1  โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ สำหรับ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 228,830.- บาท  
คงเหลือ  71,170.-   บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  เป็นโครงการที่มีประโยชน์เกิดประชาคมเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมและเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้นำ หรือแกนนำชุมชนและองค์กรชุมชน ในการสร้างท้องถิ่น
ให้มีความน่าอยู่ 
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     4.4.2  โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน และ
เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษากับสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนา งบประมาณตั้งไว้ 800,000 บาท งบประมาณดำเนินการ 
631,960.- บาท  คงเหลือ  168,040.-   บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ในด้านวิถีชีวิตของคนชนบท อีกทั้งยังเป็นฐานการเรียนรู้
ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าและรักษาวิถีชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง  
   -  การทำธนาคารน้ำใต้ดินควรมีการติดตามว่าพื้นที่ใดได้ประโยชน์ และอาจมีการสุ่ม
ตรวจคุณภาพของน้ำว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงตัววัสดุที่จะใช้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาทำการประเมินพ้ืนที่  
   -  ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากเด็กทีเ่ข้ารับการ
อบรมมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพ่ือให้เด็กสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย 
 

      4.4.3 อุดหนุนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพ
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณอุดหนุน 
200,000.- บาท งบประมาณสมทบ  88,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 200,000.- บาท  คงเหลือ  -  บาท 
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    -  ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนที่สามารถนำความรู้ไปสร้าง
อาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
    -  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ครอบคลุมทุกอำเภอและให้ครบทุกหลักสูตร
ด้วย เช่นทางไลน์ facebook เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่สนใจ 
    -  ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว และ 4 ดาว เป็นต้น 
 

     4.4.4  อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน งบประมาณอุดหนุน 100,000 บาท งบประมาณ
สมทบ 10,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 110,000.- บาท  คงเหลือ  -   บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  เป็นโครงการที่ทำให้ผู้ปกครองมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
   -  หลังจากอบรมแล้วควรมีการติดตามช่วยเหลือในด้านการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เช่น อาจมีการนำมาจำหน่ายในวันประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี และเพ่ิม
ช่องทางการจำหน่ายทาง online เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนผู้ปกครองผู้พิการอย่างต่อเนื่อง 
    -  ฉลากผลิตภัณฑ์ควรมีการกำหนดวันผลิต วันหมดอายุหรือทางศูนย์การศึกษาพิเศษอาจ
ทำฉลากรับรองความอร่อยหรือรับเป็นแบรนด์ของศูนย์ฯ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
   -  ควรประเมินความสำเร็จของโครงการด้วย 
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     4.4.5 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผู ้นำสตรีในจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอุดหนุน 1,000,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 
952,700.- บาท  คงเหลือ  47,300.-  บาท 
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    -  เป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรีในจังหวัด มีการอบรมอาชีพที่หลากหลายสามารถนำ
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและขยายพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ยกระดับความรู้ความเข้าใจจากเดิมตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและการทำสมุนไพรควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบด้วย  
    -  ควรให้ความรู้หรือช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ในด้านสิทธิที่จะได้รับ
จากรัฐ และความรู้ในด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น การใช้ ไลน์ facebook การตลาด 
การขายของทาง online การใช้บัตร ATM การทำธุรกรรมต่าง ๆ  
    -  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอบรมควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ว่ามีแหล่งขายสินค้า
ทางท่ีใดบ้าง จะทำให้เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายได้ 
   

  4.5  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
           4.5.1 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
     1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
งบประมาณอุดหนุน 600,000 บาท งบประมาณสมทบ 185,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 
785,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 
     2) โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
สหวิทยาเขตสะแกกรัง งบประมาณอุดหนุน 200,000 บาท งบประมาณสมทบ 40,000 บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ 240,000.- บาท    คงเหลือ -  บาท 
     3) โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
สหวิทยาเขตอู่ไท งบประมาณอุดหนุน 200,000 บาท งบประมาณสมทบ 40,000 บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ 240,000.- บาท    คงเหลือ -  บาท 
     4) โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
สหวิทยาเขตพนารักษ์ งบประมาณอุดหนุน 200,000 บาท งบประมาณสมทบ 40,000 บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ 240,000.- บาท    คงเหลือ -  บาท 
     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    -  ควรมีการเพ่ิมประเภทกีฬา E – Sport มาบรรจุไว้ในการแข่งขันกีฬาเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจของนักเรียน 
    -  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาของนักเรียน เพ่ือให้เกิดทักษะและความ
เป็นเลิศในระดับกลุ่มโรงเรียนและสามารถต่อยอดไปในระดับสูงขึ้น เช่น ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
ต่อไป 
  -  ควรมีการจัดทำสถิติของการแข่งขันไว้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนาหรือก้าวหน้าอย่างไร 
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           4.5.2 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน  งบประมาณอุดหนุน  1,844,000 บาท 
งบประมาณสมทบ 30,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,695,000.- บาท คงเหลือ 179,000.-  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  กลุ่มเป้าหมายของโครงการควรจะเป็นนักเรียนในสังกัดมากกว่าบุคลากร        
ทางการศึกษา 
 

          4.5.3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  งบประมาณอุดหนุน 
400,000 บาท งบประมาณสมทบ 40,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 440,000 บาท คงเหลือ -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรดำเนินการพัฒนาทักษะนักเรียนและการแข่งขันกีฬาในภาพรวมของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
 

           4.5.4 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน  งบประมาณอุดหนุน 
2,600,000 บาท งบประมาณสมทบ 260,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 2,860,000.- บาท  
คงเหลือ -  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรส่งเสริมให้นักกีฬาได้เข้ารับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเสนอหน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบด้านการกีฬาสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการเพ่ือพัฒนาไปสู่ระดับภาคและระดับประเทศ  เช่น 
เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 
    
 

           4.5.5 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  งบประมาณอุดหนุน 
400,000 บาท งบประมาณสมทบ 40,000 บาท  งบประมาณดำเนินการ 437,890.- บาท คงเหลือ  
2,110.-  บาท 

   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   -  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันในระดับจังหวัดและพัฒนาไปสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
   -  ควรวางแผนช่วงเวลากำหนดการแข่งขันไว้เพ่ือให้การแข่งขันสมบูรณ์แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี  ประจำปี 2563                    หน้า 95 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  
             โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 208,131.25  บาท คงเหลือ 
41,868.75  บาท 

     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
     -  ควรสรุปผลการเสียภาษีทาง online ว่ามีการมาชำระมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
การทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีออกไปจัดเก็บภาษเีอง 
     -  ควรเพ่ิมช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทาง online อีกทางหนึ่ง 
     -  เนื่องจากเป็นการบริหารโครงการควรแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามโครงการเป็น
รายเฉพาะโครงการไป ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรในองค์กร บุคคลภายนอก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ และมีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลของโครงการตามคำสั่งนั้น
ด้วยเพ่ือทำหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการและให้คำเสนอแนะก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือสรุปผลในการปรับปรุงโครงการในปีต่อ ๆ ไป  
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3.3  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้
ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคัดเลือกโครงการ แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏผลตามตาราง  
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
       1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาหย่าง – หมู่ที่ 3  ตำบล
ท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.
กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 2,769,028.- บาท คงเหลือ 
30,972.- บาท 
 
 

ตารางที่  10  ผลการประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่  8 ตำบลหนองขาหย่าง – หมู่ที่ 3  
                ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.67 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  5.00 0.00  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.83 0.41 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.33 0.82  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.52  มากที่สุด 

รวม 4.72 0.33  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาหย่าง – หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพ อำเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จำนวน 5 หัวข้อ  
ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และการ
บริหารงบประมาณ  และคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ผลกระทบ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด    

 
 
หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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         2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกรกลึก – บ้านหนองตะเคียน ตำบลน้ำรอบ 
อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,060 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้ง
ไว้ 2,000,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,985,000.- บาท คงเหลือ 15,000.- บาท 
 
 
 

ตารางที่  11  ผลการประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกรกลึก – บ้านหนองตะเคียน  
                 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.67 0.52  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.67 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.33 0.52 มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.33 0.52 มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.17 0.75 มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.47 มาก 
 

  - จากตารางที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกรกลึก – บ้านหนองตะเคียน ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 3 หัวข้อ  ได้แก่  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ และการบริหารงบประมาณ  และคณะกรรมการฯ        
มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและผลกระทบ 
ความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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     3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 22 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี – หมู่ที่ 1 ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 
2,790,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท 
 
 

ตารางที่  12  ผลการประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 22 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์   
                จังหวัดอุทัยธานี – หมู่ที่ 1 ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.67 0.52  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.83 0.41 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.67 0.52  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.52  มากที่สุด 

รวม 4.75 0.42  มากที่สุด 
  

  - จากตารางที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 22 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี – 
หมู่ที่ 1 ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าคณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุดทุกหัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8,5 ตำบลหนองยายดา – หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,490,000.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท 
 
 

ตารางที่  13  ผลการประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8,5 ตำบลหนองยายดา – หมู่ที่ 1   
                 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

  - จากตารางที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8,5 ตำบลหนองยายดา – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางดง 
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่  
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  ผลกระทบและ
การบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.67 0.52  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.67 0.52 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.55 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.52  มากที่สุด 

รวม 4.69 0.43  มากที่สุด 
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   5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง – ตำบลหนองยาง อำเภอ
หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,980,000.- บาท คงเหลือ 20,000.- บาท 
 
 

ตารางที่  14  ผลการประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง – ตำบลหนองยาง   
                 อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

  - จากตารางที่  14  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง – ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบและการบริหาร
งบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 

 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.75 0.46  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.53 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.63 0.52 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.88 0.35  มากที่สุด 

รวม 4.75 0.33  มากที่สุด 
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   6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ – หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอ
หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 1,500,000.- บาท คงเหลือ 500,000.- บาท 
 
 

ตารางที่  15  ผลการประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ – หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง  
                 อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00  0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.44 0.53  มาก 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ   4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.44 0.73 มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.44 0.73 มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.56 0.53  มากที่สุด 

รวม 4.57 0.43  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  15  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ – หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  จำนวน 3 หัวข้อ  ได้แก่  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และการบริหารงบประมาณ  และคณะกรรมการฯ มีความพึง
พอใจระดับมาก จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและผลกระทบ ความพึง
พอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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      7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 – 
บ้านหนองพังค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,750 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่า
บำรุงรกัษาเครื่องจักรกลและใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 3,500,000.- บาท  งบประมาณดำเนินการ 2,333,489.- บาท คงเหลือ 1,166,511.- บาท 

 
 

ตารางที่  16  ผลการประเมินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข   
                  333 – บ้านหนองพังค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.50 0.55  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.55 มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.55 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.55 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.52  มากที่สุด 

รวม 4.58 0.35  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  16  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองพัง
ค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  
ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ
และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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      8. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0009 
สายบ้านปากเหมือง – บ้านโป่งสามสิบ ตำบลลานสัก เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 33,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 9,909,000.- บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ 9,557,000.- บาท คงเหลือ 352,000.- บาท 
 
 
 

ตารางที่  17  ผลการประเมินโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0009 
สายบ้านปากเหมือง – บ้านโป่งสามสิบ ตำบลลานสัก เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.83 0.41  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.67 0.52 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.67 0.52  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.55  มากที่สุด 

รวม 4.72 0.38  มากที่สุด 
  

  - จากตารางที่  17  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0009 สายบ้านปาก
เหมือง – บ้านโป่งสามสิบ ตำบลลานสัก เชื่อมต่อ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของ
โครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบและการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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      9. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง – หมู่ที่ 6 
ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  8  เมตร ยาว 700 เมตร หรือพ้ืนที่         
ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท  
งบประมาณดำเนินการ 1,993,000.- บาท คงเหลือ 7,000.- บาท 
 
 
 

ตารางที่  18  ผลการประเมินโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง –  
                  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.83 0.41  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.67 0.52  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.67 0.52 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.67 0.52  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.52  มากที่สุด 

รวม 4.75 0.39  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  18  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง – หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคต 
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่  
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบและ
การบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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 2.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     2.1  แผนงานการเกษตร 

       2.1.1  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริและด้านอ่ืน ๆ งบประมาณจัดสรร 200,000.- บาท 
งบประมาณใช้จริง  99,443.- บาท เหลือ 100,557.- บาท 
 

 
ตารางที ่ 19  ผลการประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการ 
                 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริและด้านอ่ืน ๆ 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.50 0.53 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.13 0.35 มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.38 0.52 มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.53 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.30 มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  19  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริและด้านอ่ืน ๆ พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลกระทบและการบริหาร
งบประมาณ  คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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         2.1.2  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ
จัดสรร 3,500,000.- บาท งบประมาณใช้จริง 2,674,930.- บาท เหลือ 825,070.- บาท 
 
 

ตารางที่  20  ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้  
                 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 8 อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.57 0.53 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.29 0.76 มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.71 0.49 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.57 0.53 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.43 0.53 มาก 

รวม 4.60 0.40 มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  20  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ และผลกระทบ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด    
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                    2.2  แผนงานเคหะและชุมชน   

      โครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดอุทัยธานี 
โดยจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะและของเสียอันตรายและค่าขนส่งขยะและของเสียอันตรายส่งสถานที่กำจัด ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  บูรณาการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะอันตราย
และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอันตรายเพ่ือรอนำส่งไปกำจัด งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ   98,750.- บาท คงเหลือ 201,250.- บาท 
 
 

ตารางที่  21  ผลการประเมินโครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย  
                 จังหวัดอุทัยธานี 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.38 0.74 มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52 มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.38 0.74 มาก 

รวม 4.56 0.41 มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  21  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดอุทัยธานี   พบว่า
คณะกรรมการฯ   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ และผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 3 หัวข้อ 
ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลกระทบและการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.1.1  โครงการปรับปรุงบริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000.- บาท  งบประมาณ
ดำเนินการ   1,470,000.- บาท คงเหลือ 30,000.- บาท 
 
 

ตารางที่  22  ผลการประเมินโครงการปรับปรุงบริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ 
                 บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.50 0.53  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.13 0.35  มาก  
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.53  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.22  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  22  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการปรับปรุงบริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ 
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 4 
หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และการบริหาร
งบประมาณ คณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และ
ผลกระทบ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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  3.1.2  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระ
ชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี   งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000.- บาท  
งบประมาณดำเนินการ   663,000.- บาท คงเหลือ 337,000.- บาท 
 
 

ตารางที่  23  ผลการประเมินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ 
                 บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.38 0.52  มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.27  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  23  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะ
เทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และการ
บริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
และผลกระทบ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
           3.2.1  อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี โครงการประกวดผ้าสืบสาน
อนุรักษ์ผ้าถิ่นดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอุดหนุน 
500,000.- บาท งบประมาณสมทบ 35,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 535,000.- บาท       
คงเหลือ  -   บาท 
 

 
ตารางที่  24  ผลการประเมินโครงการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี      
                  “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า  .D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.63 0.52  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.75 0.46  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.88 0.35  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.75 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.31  มากที่สุด 
 

  - จากตารางที่  24  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” 
จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่  วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบและการบริหาร
งบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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   3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           3.3.1  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 143,923.18 บาท คงเหลือ 6,076.82 บาท 

 
ตารางที่  25  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D  

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลล พธ์เชิงปริมาณ  4.25 0.46  มาก  
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.53  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.76  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.38  มากที่สุด 
 

   

  - จากตารางที่  25  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าคณะกรรมการฯ มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบและการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 
1 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
            อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม 
งบประมาณอุดหนุน 1,000,000.- บาท งบประมาณสมทบ 10,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ  
งบประมาณดำเนินการ 1,010,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 
 
 

ตารางที่  26  ผลการประเมินโครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.35  มากที่สุด 
 

 

  - จากตารางที่  26  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จำนวน 
5 หัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
และการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ ผลกระทบ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
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  4.2  แผนงานการศึกษา  
            4.2.1 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ งบประมาณอุดหนุน 400,000.- บาท งบประมาณ
สมทบ 50,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 450,000.- บาท  คงเหลือ  -   บาท 
 

 
ตารางที่  27  ผลการประเมินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.63 0.52  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.76  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.41  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  27  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 54 
 

 
           4.2.2 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 งบประมาณอุดหนุน 260,000.- บาท งบประมาณสมทบ 26,000.- บาท งบประมาณ
ดำเนินการ 286,000.- บาท  คงเหลือ -  บาท 
 
 

ตารางที่  28  ผลการประเมินโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ 
                    การคิดวิเคราะห ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53 มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.75 0.46 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.25 0.46  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.31 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  28  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 5 หัวข้อ 
ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และการ
บริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ ผลกระทบ ความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 55 
 

 
           4.2.3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ งบประมาณอุดหนุน 
200,000.- บาท งบประมาณสมทบ 20,000 .- บาท งบประมาณดำเนินการ 220,000.- บาท         
คงเหลือ -  บาท 
 
 

ตารางที่  29  ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
                    ทางการเรียนรู ้
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.75 0.46  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.63 0.52  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.36  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  29  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  พบว่า
คณะกรรมการฯ  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของ
โครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
 
 
 

 
 
 
 

 
     
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 56 
 

 
 
           4 .2 .4  อุดหนุนสำนั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต  4 2           
โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ งบประมาณอุดหนุน 200,000.- บาท งบประมาณสมทบ 
22,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 222,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 
 
 

ตารางที่  30  ผลการประเมินโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D.  

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.89 0.33  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.89 0.33  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.56 0.53  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.78 0.44  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.22  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  30  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทุกหัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 57 
 

 
 
           4 .2 .5  อุดหนุ นสำนั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต  42           
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งบประมาณอุดหนุน 1,000,000.- บาท งบประมาณสมทบ 
210,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 1,210,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  31  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.89 0.33 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.89 0.33 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.89 0.33 มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.78 0.44 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.78 0.44 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.56 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.20 มากที่สุด 
 

 

  - จากตารางที่  31  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทุกหัวข้อ ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 58 
 

 
 
           4.2.6  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ประเพณีท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีการเตรียมความพร้อมในการแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจใน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 144,800.- บาท คงเหลือ 5,200.-  บาท
    
 

ตารางที่  32  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  
                  และประเพณีท้องถิ่น 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.25 0.71  มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.25 0.71  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.53 มากทีสุ่ด 

รวม 4.54 0.40  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  32  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น  พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จำนวน 4 หวัข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจ
ระดับมาก จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และผลกระทบ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ   
มากที่สุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 59 
 

 
 
           4.2.7 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการ                    
พาน้องพิการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งบประมาณอุดหนุน 300,000.- บาท งบประมาณสมทบ 30,000.- บาท 
งบประมาณดำเนินการ 330,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  33  ผลการประเมินโครงการพาน้องพิการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53 มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.75 0.46 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.74  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.32  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  33  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพาน้องพิการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
จำนวน 5 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ และการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ 
ผลกระทบ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 60 
 

 
 
           4.2.8 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการ        
หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำสาขาอำเภอ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ
อุดหนุน 200,000.- บาท งบประมาณสมทบ 20,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 220,000.- บาท 
คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  34  ผลการประเมินโครงการหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำสาขาอำเภอ 1 อำเภอ  
                  1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.38 0.74  มาก 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.25 0.89  มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.38 0.74  มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.75 0.46  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.53  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  34  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำสาขาอำเภอ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 3 
หัวข้อ ได้แก่ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 61 
 

 
 
           4.2.9 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการ        
อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการพูดสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาทางการพูด งบประมาณอุดหนุน 
150,000.- บาท งบประมาณสมทบ 15,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 165,000.- บาท         
คงเหลือ  -  บาท 
 
ตารางที่  35  ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการพูดสำหรับเด็กพิการและ 
                  เด็กที่มีปัญหาทางการพูด  
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.75 0.46  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.75 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.40  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  35  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการพูดสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาทางการพูด 
พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 62 
 

 
 
           4.2.10 อุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เหมาะสมกับคนในชุมชนและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ             
งบประมาณอุดหนุน   200,000.- บาท งบประมาณสมทบ  30,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 
230,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  36  ผลการประเมินโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนในศูนย์การเรียนรู้ 
                 ชุมชนให้เหมาะสมกับคนในชุมชนและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.63 0.52  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.43  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  36  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เหมาะสมกับคนในชุมชนและ
มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และ
การบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 63 
 

 
 
  4.3  แผนงานสาธารณสุข 
           4.3.1 อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โครงการอาหารปลอดภัย
จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอุดหนุน   250,000.- บาท งบประมาณสมทบ  50,000.- บาท งบประมาณ
ดำเนินการ  242,305.-  บาท คงเหลือ  57,695.-  บาท 
 
   
ตารางที่  37  ผลการประเมินโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35  มากที่สุด  
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46  มากที่สุด  
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.63 0.52  มากที่สุด  
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.75 0.46  มากที่สุด  
2.5  ผลกระทบ  4.63 0.74  มากที่สุด  
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.53  มากที่สุด  

รวม 4.70 0.44  มากที่สุด  
  

  - จากตารางที่  37  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 

 

 

 

 

 
    

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 64 
 

 
   
  4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    

     4.4.1  โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 
สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 
228,830.- บาท  คงเหลือ  71,170.- บาท 
 

   
ตารางที่  38  ผลการประเมินโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด  
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52  มากที่สุด  
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.75 0.46  มากที่สุด  
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.38 0.74  มาก  
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.53  มากที่สุด  
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.53   มากที่สุด 

รวม 4.63 0.38  มากที่สุด  
  

  - จากตารางที่  38  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
จำนวน 5 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลกระทบ 
และการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 65 
 

 
 
     4.4.2  โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน 
และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษากับสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนา งบประมาณตั้งไว้ 800,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 
631,960.- บาท  คงเหลือ  168,040.- บาท 
 
   
ตารางที่  39  ผลการประเมินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงคข์องโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด  
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.50 0.53  มากที่สุด  
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด  
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.53  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52  มาก  
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.50 0.53   มากที่สุด 

รวม 4.56 0.39  มากที่สุด  
  

  - จากตารางที่  39  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด จำนวน 5 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพและการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ 
ผลกระทบ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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     4.4.3 อุดหนุนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  โครงการ Open House เปิดบ้าน
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ
อุดหนุน   200,000.- บาท งบประมาณสมทบ  88,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 288,000.- บาท 
คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  40  ผลการประเมินโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้  
                 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ 

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.88 0.35 มากที่สุด 

2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.75 0.46 มากที่สุด 

2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.88 0.35 มากที่สุด 

2.5  ผลกระทบ  4.75 0.46 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.31 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  40  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และ
การบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 67 
 

 
 
     4.3.3  อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี   โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน งบประมาณอุดหนุน 100,000.- บาท 
งบประมาณสมทบ  10,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 110,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
   

 

ตารางที่  41  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ  
                 เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ 

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.88 0.35 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46 มากทีสุ่ด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.63 0.52 มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.76 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.75 0.46 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.75 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.45 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  41  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมาย
ของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจ
โดยรวม     อยู่ในระดับมากที่สุด    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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     4.4.5 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผู ้นำสตรีในจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอุดหนุน  1,000,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 
952,700.- บาท คงเหลือ  47,300.-  บาท 
 

 
ตารางที่  42  ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีในจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ 

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.88 0.35 มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.75 0.46 มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.63 0.52 มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.75 0.46 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.75 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.30 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  42  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีในจังหวัดอุทัยธานี   พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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  4.5  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
           4.5.1 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณอุดหนุน 600,000.- บาท งบประมาณ
สมทบ  185,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 785,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  43  ผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.89 0.33  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.78 0.44 มากที่สุด 

2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.56 0.53 มากที่สุด 

2.5  ผลกระทบ  4.67 0.50 มากที่สุด 

2.6  การบริหารงบประมาณ 4.78 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.24 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  43  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคณะกรรมการฯ มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด    

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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           4.5.2 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โครงการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สหวิทยาเขตสะแกกรัง งบประมาณอุดหนุน   
200,000.- บาท  งบประมาณสมทบ  40,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ   240,000.-  บาท           
คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  44  ผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
                  สหวิทยาเขตสะแกกรัง  
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.89 0.33  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.89 0.33 มากที่สุด 

2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.67 0.50 มากที่สุด 

2.5  ผลกระทบ  4.67 0.50 มากที่สุด 

2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.30 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  44  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตสะแกกรัง พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของ
โครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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           4.5.3 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โครงการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สหวิทยาเขตอู่ไท งบประมาณอุดหนุน   
200,000.- บาท  งบประมาณสมทบ  40,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ  240,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
 

 

ตารางที่  45  ผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
                  สหวิทยาเขตอู่ไท  
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถปุระสงค์ของโครงการ 4.89 0.33  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.89 0.33  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.89 0.33 มากที่สุด 

2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.78 0.44 มากที่สุด 

2.5  ผลกระทบ  5.00 0.00 มากที่สุด 

2.6  การบริหารงบประมาณ 4.78 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.23 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  45  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตอู่ไท พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของ
โครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 72 
 

 
 
           4.5.4 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โครงการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สหวิทยาเขตพนารักษ์ งบประมาณอุดหนุน   
200,000.- บาท  งบประมาณสมทบ  40,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ  240,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  46  ผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
                  สหวิทยาเขตพนารักษ์  
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.89 0.33 มากที่สุด 

2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.78 0.44 มากที่สุด 

2.5  ผลกระทบ  4.67 0.50 มากที่สุด 

2.6  การบริหารงบประมาณ 4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.19 มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  46  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สหวิทยาเขตพนารักษ์ พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของ
โครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 73 
 

 
 
           4.5.5 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน งบประมาณอุดหนุน  1,844,000.-  บาท  
งบประมาณสมทบ  30,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ  1,695,000.-  บาท คงเหลือ 179,000.-  บาท 
 
 

ตารางที่  47  ผลการประเมินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
                    ระดับกลุ่มโรงเรยีน  
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.25 0.71  มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.00 0.76  มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.63 0.52  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.38 0.52 มาก 

รวม 4.48 0.41  มาก 
 

  

  - จากตารางที่  47  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน พบว่าคณะกรรมการฯ มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 3 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
และผลกระทบ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก  จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 74 
 

     
           4.5.6 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  งบประมาณอุดหนุน 400,000.- บาท  
งบประมาณสมทบ  40,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ   440,000.-  บาท   คงเหลือ  -  บาท 
 
 

ตารางที่  48  ผลการประเมินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.50 0.53  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.38 0.74  มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.38 0.74 มาก 

รวม 4.52 0.35  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  48  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าคณะกรรมการฯ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 3 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
และผลลัพธ์เชิงปริมาณ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก  จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ ผลกระทบและการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 75 
 

 
            4.5.7 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน  งบประมาณอุดหนุน 2,600,000.- บาท  
งบประมาณสมทบ  260,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ   2,860,000.-  บาท   คงเหลือ  -  บาท 
 

 
ตารางที่  49  ผลการประเมินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
                    ระดับกลุ่มโรงเรยีน   
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.63 0.52 มากที่สุด 

2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.25 0.46  มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.53  มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.38 0.74 มาก 

รวม 4.54 0.33  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  49  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน   พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 4 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ และผลกระทบ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจระดับมาก 
จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 76 
 

 
           4.5.8 อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณอุดหนุน   
400,000.- บาท งบประมาณสมทบ  40,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ  437,890.- บาท  คงเหลือ  
2,110.-  บาท 
 
 

ตารางที่  50  ผลการประเมินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถปุระสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 4.75 0.46  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  4.13 0.64  มาก 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.50 0.53  มากที่สุด 
2.5  ผลกระทบ  4.50 0.53 มากที่สุด 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.75 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.34  มากที่สุด 
 

  

  - จากตารางที่  50  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 5 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผลกระทบ และการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ มีความ
พึงพอใจระดับมาก จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 หน้า 77 
 

 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
             โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท งบประมาณดำเนินการ 208,131.25  บาท คงเหลือ 
41,868.75  บาท 
 
 

ตารางที่  51  ผลการประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่า S.D. 

 ระดับความพึง
พอใจ  

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.00 0.00  มากที่สุด 
2.2  เป้าหมายของโครงการ 5.00  0.00  มากที่สุด 
2.3  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  5.00  0.00  มากที่สุด 
2.4  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 4.38 0.52  มาก 
2.5  ผลกระทบ  4.38 0.52  มาก 
2.6  การบริหารงบประมาณ 4.63 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.22  มากที่สุด 
 

 

  - จากตารางที่  51  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี  พบว่า
คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จำนวน 4 หัวข้อ  ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  และการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจ
ระดับมาก จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ และผลกระทบ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สูตรการแปรผลของข้อมูลสามารถดูได้จาก หน้าท่ี 30 
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3.4  การสำรวจความคิดเห็นแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้มีการออกสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในภาพรวม (แบบ 3/2) โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 296 ราย ได้สำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (แบบ 3/3) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 488 ราย ประกอบด้วย ผู้ตอบ
แบบสอบถามโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 116 ราย ยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 63 ราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว จำนวน 53 ราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน 156 ราย และ
ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร จำนวน 100 ราย รายละเอียดตามตารางท่ี 52 - 57  
 

ตารางที่  52  ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     
ในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ควร
ปรับปรุง 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 68.92 30.47 0.34 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 62.84 36.82 0.34 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 63.85                                                                                                         35.47 0.68 
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 63.51 36.49 0 
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 72.64 27.36 0 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 68.58 31.08 0.34 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ                       

ประชาชนในท้องถิ่น 

67.91 32.09 0 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    61.14                                        38.86 0 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  67.90                                                                                                              31.76 0.34 

ภาพรวม 
 

66.37 33.38 0.23 

 
  จากตารางที่  52  ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจมากร้อยละ 66.37 พอใจร้อยละ 
33.38 และควรปรับปรุงร้อยละ 0.23 เมื่อพิจารณาทั้ง 9 ประเด็นดังกล่าว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พอใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (ร้อยละ 72.64) อันดับ
รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม (ร้อยละ 68.92) อันดับที่สามคือ 
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 68.58) และอันดับสุดท้ายคือ การแก้ไขปัญหาและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน (ร้อยละ 61.14) 
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 ตารางที่  53 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.24 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.16 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.10 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.14 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.22 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.28 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.17 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.27 

ภาพรวม 9.20 
 
 
  จากตารางที่  53  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามและทำการสำรวจผู้ที่เก่ียวข้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 116 ราย 
จากคะแนน 10 คะแนน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนอันดับที่หนึ่งในเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  (9.28 คะแนน)  รองลงมา คือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม (9.27 คะแนน)  อันดับที่สาม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
(9.24 คะแนน)  ส่วนอันดับสุดท้ายคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม (9.10 คะแนน)   
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  ตารางที่  54 ร้อยละของความพึงพอใจโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.37 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.42 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.27 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.32 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.38 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.51 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.57 

ภาพรวม 9.40 
 
 
  จากตารางที่  54  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามและทำการสำรวจผู้ที่เก่ียวข้องของยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 63 ราย จากคะแนน 10 คะแนน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนอันดับที่หนึ่ง     
ในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (9.57 คะแนน)  รองลงมา คือ ผล
การดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (9.51 คะแนน)  อันดับที่
สามคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  (9.42 คะแนน)  ส่วนอันดับ
สุดท้ายคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (9.27 คะแนน)   
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  ตารางที่  55 ร้อยละของความพึงพอใจโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.08 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.94 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.00 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.92 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.02 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.11 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.89 

ภาพรวม 8.96 
 
 
  จากตารางที่  55  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามและทำการสำรวจผู้ที่เก่ียวข้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 
53 ราย จากคะแนน 10 คะแนน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนอันดับที่หนึ่งในเรื่อง ผลการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (9.11 คะแนน)  รองลงมา คือมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม (9.08 คะแนน)  อันดับที่สาม คือ การดำเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (9.02 คะแนน)  ส่วนอันดับสุดท้ายคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม (8.75 คะแนน)   
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  ตารางที่  56 ร้อยละของความพึงพอใจโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.75 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.66 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.78 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.94 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.81 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.89 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.97 

ภาพรวม 8.84 
 
 
  จากตารางที่  56  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามและทำการสำรวจผู้ที่เก่ียวข้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน 
156 ราย จากคะแนน 10 คะแนน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนอันดับที่หนึ่งในเรื่อง ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (8.97 คะแนน)  รองลงมา คือมีความโปร่งใสในการ
ดำเนินโครงการ / กิจกรรม (8.94 คะแนน)  อันดับที่สาม คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม (8.93 คะแนน)  ส่วนอันดับสุดท้ายคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม (8.66 คะแนน)   
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  ตารางที่  57 ร้อยละของความพึงพอใจโครงการตามยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร  
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.09 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.27 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.06 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.02 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.40 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.39 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.17 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.30 

ภาพรวม 9.21 
 
 
  จากตารางที่  57  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามและทำการสำรวจผู้ที่เก่ียวข้องของยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร จำนวน 100 ราย จาก
คะแนน 10 คะแนน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนอันดับที่หนึ่งในเรื่อง มีความโปร่งใสในการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรม (9.40 คะแนน)  รองลงมา การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (9.39 
คะแนน)  อันดับที่สาม คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (9.30 คะแนน)  
ส่วนอันดับสุดท้ายคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (9.02 
คะแนน)   
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 สรุปคะแนนประเมินผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
              ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร 

    ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
20 18.54 92.70 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 17.63 88.15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55.55 92.58 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (10) (9.00) (90.00) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ในเขตจังหวัดอุทัยธานี  
(10) (9.09) (90.90) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี  (10) (9.09) (90.90) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) (4.90) (98.00) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) (4.73) (94.60) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) (4.73) (94.60) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) (4.64) (92.80) 
    3.8 แผนงาน  (5) (4.73) (94.60) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) (4.64) (92.80) 

รวม  100 91.72  

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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  จากตารางที่ 6 พบว่า ประเด็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ได้คะแนนสูงสุด      
คิดเป็นร้อยละ 98.00  ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ และแผนงานขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้คะแนนรองลงมาในสามประเด็นเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และประเด็นจุดยืน           
ทางยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้คะแนน
รองลงมาในสองประเด็นเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 92.80 ตามลำดับ 
 

  คะแนนในภาพรวมทั้งหมดได้ 91.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.72 มากกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 ข้อ 7 แนวทางการพิจารณาและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80      
(80 คะแนน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี และสามารถใช้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีให้เจริญก้าวหน้าได้ 
   

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
      ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 สรุปคะแนนประเมินผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
              ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน   
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.05 90.50 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.18 91.80 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.27 92.70 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.23 92.30 
5. โครงการพัฒนา 60 55.82 93.03 
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  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.64) (92.80) 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 (5) (4.36) (87.20) 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี (5) (4.73) (94.60) 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
        ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.59) (91.80) 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.64) (92.80) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.68) (93.60) 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
        ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (4.72) (94.40) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.64) (92.80) 
รวม 100 92.55  

อ)  จากตารางท่ี 7  พบว่า ประเด็นกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคิดเป็น   
ร้อยละ 95.40 ประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการและโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี ได้
คะแนนรองลงมาในสองประเด็นเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และประเด็นมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 94.40 ตามลำดับ 
   คะแนนในภาพรวมทั้งหมดได้ 92.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.55  มากกว่าเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559 ข้อ 7 แนวทางการพิจารณาและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 
(80 คะแนน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน    
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.73) (94.60) 
  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.77) (95.40) 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ 
          การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.68) (93.60) 

  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.64) (92.80) 
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การพัฒนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี และสามารถใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ให้เจริญก้าวหน้าได ้
  
3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 3.1 การติดตามและประเมินผลจำนวนโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับโครงการ 
ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี 
 

ตารางที่  8  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น/จำนวนโครงการทีต่ั้งงบประมาณ และร้อยละของจำนวน   
                โครงการที่ตั้งงบประมาณ  
                 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการที่ 
ตั้งงบประมาณ 

ร้อยละของจำนวน
โครงการที่ตั้ง
งบประมาณ 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 77 50 64.94 

 2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อม 12 11 91.67 

 3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 12 80.00 

 4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 70 61 87.14 

 5. การเมือง การบริหาร 33 31 93.94 

รวม 207 165 79.71 
 

    จากตารางที ่8  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ได้วางแผนพัฒนาโดยบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 5 
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 207 โครงการ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 77 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 15 โครงการ ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน 
70 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร จำนวน 33 โครงการ  
    ยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร ถูกนำมาตั้งงบประมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.94 รองลงมาเป็น
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 91.67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คนและสังคมที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.14 ตามลำดับ 
    หากมองในภาพรวม พบว่า โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกนำมาตั้งงบประมาณหรือ 
แปลงไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.71  
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3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตารางที ่ 9  โครงการที่ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ/โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการที่ต้ัง
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

 
จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

ของ
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย
ทั้งหมด 

จำนวน
โครงการที่ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

 
จำนวนเงิน 

คิดเป็นร้อยละ  
ของ

งบประมาณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่าย

ทั้งหมด 

 
เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 32 32 61,839,767 68.05 - 4,160,233 23.73 1. ตั้งจ่ายรายการใหม่  
2. กันเงินไว้เบิกจา่ยในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
3. บุคลากรด้านนายช่างโยธา วิศวกร
และสาธารณสุขมไีมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการ 
4. บันทึกข้อมูลในระบบ e – plan 
ไม่เป็นปัจจุบัน 
5. มีการยกเลิกโครงการจำนวนมาก 
จำนวน 30 โครงการ 

2. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 5 5,177,922 5.70 4 672,078 3.83 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว 

11 7 4,570,122 5.06 4 790,078 4.51 

4. การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

64 42 16,622,170 18.23 22 8,477,130 48.35 

5. การเมือง การบริหาร 18 5 2,693,029 2.96 10 3,432,131 19.58 

รวม 134 94 90,903,010 83.83 40 17,531,650 28.53 

 
จากตารางที่ 9 พบว่าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 134 โครงการ เป็นเงิน 108,434,660 บาท ได้มีการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ จำนวน      

94 โครงการ เป็นเงิน 90,903,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.83 แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ เป็นเงิน 61,839,767 บาท          
และเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 68.05 ของงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่คุณภาพดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ 
เป็นเงิน 16,622,170 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 18.23 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 
4,570,324 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 5.06  ตามลำดับ 

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและไม่ไดด้ำเนนิการ รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ  เป็นเงิน 17,531,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.53 แยกเป็น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพไมไ่ด้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ ไม่มีการเบิกจ่ายสูงสุด จำนวน 8,477,130 บาท คิดเปน็ร้อยละ 48.35 รองลงมาเป็นยทุธศาสตร์
การเมือง การบริหาร จำนวน 10 โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 3,432,131 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 4 
โครงการ   ไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 790,078 บาท  คิดเปน็ร้อยละ 4.51 ตามลำดบั
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์ที่  2   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
         ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตร์ที่  5   การเมือง การบริหาร 
    2) พันธกิจประกอบด้วย 
     พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     พันธกิจที่  2  สร้างสมดุลและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     พันธกิจที่  3  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     พันธกิจที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
     พันธกิจที่  5  พัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล และสร้างความร่วมมือกับทุกท้องถิ่น 
     พันธกิจที่  6  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     พันธกิจที่  7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
     จุดมุ่งหมายที่ 1  เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
     จุดมุ่งหมายที่ 2  เพ่ือสร้างความสมดุลและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  ให้ดีขึ้น และสมบูรณ์ 
     จุดมุ่งหมายที่ 3  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     จุดมุ่งหมายที ่4  เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกด้าน 
     จุดมุ่งหมายที่ 5  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีการบูรณาการ       
                        ทำงานร่วมกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     จุดมุ่งหมายที่ 6  เพ่ือส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
     จุดมุ่งหมายที่ 7  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี 
     จุดมุ่งหมายที่ 8  เพ่ืออนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
                 และอัตลักษณ์ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 
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    4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                           1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  และท่อระบายน้ำ 
                           2. ก่อสร้างและขยายเขตประปาให้เข้าถึงชุมชน/หมู่บ้าน 
                           3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค น้ำเกษตรกรรม และพัฒนาแหล่งน้ำ       
                              ตามลุ่มน้ำสะแกกรัง 
                  4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     5. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
                         6. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                   7. ส่งเสริมหรือจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน/หมู่บ้าน 
        8.  ส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ  ให้กับชุมชนตามแนวคิดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
       9. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                  10. ส่งเสริมป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                   11. ให้บริการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ             
                               ผู้ดอ้ยโอกาส 
                   12. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
   13. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
             14. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  ศิลปะ  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน 
   15. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
                  16. พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   17. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
                          18. จัดให้มีระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจการของ อบจ.ต่อชุมชน/ 
                               หมูบ่้าน และประชาชน 
                   19. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
                   20. ส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
                   21. พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

    5)   วิสัยทัศน์   “ชาวอุทัยธานี กินดี อยู่ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี”  
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 ตารางท่ี  1 จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น /ที่ตั้งงบประมาณ/ที่ดำเนินการ/ที่ไม่ได้ดำเนินการ  
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

    จากตารางที่ 1 พบว่า ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ได้วางแผนพัฒนาโดยบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 5 
ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 207 โครงการ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 77 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ จำนวน 70 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร จำนวน 33 โครงการ  
    ยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร ถูกนำมาตั้งงบประมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.94 รองลงมา
เป็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 91.67  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.14 ตามลำดับ 
    หากมองในภาพรวม พบว่า โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกนำมาตั้งงบประมาณหรือ
แปลงไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.71  
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จำนวนโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการ 
ที่ตั้งงบประมาณ 

ร้อยละของจำนวน
โครงการที่ตั้ง
งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 77 50 64.94 
2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

 
12 

 
11 

 
91.67 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 12 80.00 

4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 70 61 87.14 

5. การเมือง การบริหาร 33 31 93.94 

รวม 
 

207 165 79.71 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตารางที่ 2  จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ /อยู่ระหว่างดำเนินการ /ยังไม่ได้ดำเนินการ /ยกเลิก เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

 
        จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 165 โครงการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 145 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 0 โครงการ นอกจากนั้น มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
และโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน 20 โครงการ เป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและได้โอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่ได้รับ 
การอนุมัติงบประมาณทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 50 100 - - - - - - 50 30.30 
2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม 

11 100 - - - - - - 11 6.67 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 7 58.33 - - - - 5 41.67 12 7.27 
4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 51 83.61 - - - - 10 16.39 61 36.97 
5. การเมือง การบริหาร 26 83.87 - - - - 5 16.13 31 18.79 

                รวม 145 87.88 - - - - 20 12.12 165 100 
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1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา    พบว่าในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งงบประมาณทั้งหมด 165 โครงการ      
       ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 145 โครงการ และได้ยกเลิกโครงการ จำนวน 20 โครงการ แยกเป็น
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  5 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ 
       สังคมท่ีมีคุณภาพ  10 โครงการ และยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร 5 โครงการ 

การแก้ไข  ในปีงบประมาณในคราวต่อไป ควรพิจารณาตั้งงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้จริง            
        เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเดือดร้อนกับประชาชนได้ทันทีและเกิด             
        ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดให้การดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ    ให้ดำเนินการตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการหลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ภายในหกสิบวัน เพ่ือพิจารณาว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในส่วนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ใช้แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบจ.อุทัยธานี  20 คะแนน 
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ของ อบจ.อุทัยธานี 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
      คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) 
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ตารางท่ี  3  แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ     
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบจ.อุทัยธานี 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ อบจ.อุทัยธานี (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 
 ตารางท่ี  4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
                เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
อบจ.อุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
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(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ รว่ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
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(ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
อบจ.อุทัยธานี 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10) 
 

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
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(ต่อ) 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/Thailand 4.0/แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 

รวมคะแนน 100 
 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ในส่วนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ใช้แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  คะแนน 
 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
 5. โครงการพัฒนา  60  คะแนน 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  คะแนน 
       5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                    5  คะแนน 
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0  5 คะแนน 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี  5  คะแนน 
       5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
                    ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  คะแนน 
     5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
     คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) 
 
ตารางท่ี 5  แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
               ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
         แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ตารางท่ี 6  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
               เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
1. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก 
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(5) 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น  
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) 

รวมคะแนน 100 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                      1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และข้อ 12 (3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
            การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 
           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
            
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitorning) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร 

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่
กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ อย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 
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1.2 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล 
ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

 2.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกัน
กำหนดและเห็นชอบให้ใช้แบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ทั้งหมด    6  แบบ ดังนี้ 

 1. แบบที่ 1 ช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
 2. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 3. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
       4 . แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีในภาพรวม     
       5. แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี แยกประเด็นยุทธศาสตร์     
          6. แบบประเมินผลโครงการ 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำช้ีแจง :  แบบท่ี 1    เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  โดยจัดทำการประเมิน      
             และรายงานทุก  ๆ   ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตรแ์ล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
    การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิน่   

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

  

12. มีการกำหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย    60 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี  (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี  (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
    3.8 แผนงาน  (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

รวม 100 
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แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
        และสังคมแห่งชาต ิ

(5) 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 (5) 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธาน ี (5) 
  5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
       มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะ 
         ได้รับ 

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ (5) 
รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ 
          ได้ถูกต้อง 

(5) 
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในภาพรวม    

 
คำชี้แจง  : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
               อุทัยธานีในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

หมายเหตุ   โปรดกากบาท (X) ทับข้อที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (     )   ชาย  (      )   หญิง 
2.  อายุ  (     )   ต่ำกว่า  20  ป ี (      )   20 - 30 ป ี             (      )   31 - 40 ปี 
  (     )   41 - 50  ป ี (      )  51 - 60  ป ี             (      )  มากกว่า  60  ป ี
3.  การศึกษา (     )   ประถมศึกษา (      )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (      ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (      )  ปริญญาตรี (      )  สูงกว่าปริญญาตรี              (     )  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (      )  ราชการ  (      )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (      )  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
  (      )  รับจ้าง  (      )  นักเรียนนักศึกษา              (     ) เกษตรกร 

(      )  อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………. 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   ประจำป ี2563   หน้า 28 
 

  แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี      

 
คำชี้แจง  : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
               อุทัยธานีในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

หมายเหตุ   โปรดกากบาท (X) ทับข้อที่ตรงตามข้อมูลของท่าน 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (     )   ชาย  (      )   หญิง 
2.  อายุ  (     )   ต่ำกว่า  20  ป ี (      )   20 - 30 ป ี             (       )   31 - 40 ปี 
  (     )   41 - 50  ป ี (      )  51 - 60  ป ี             (       )  มากกว่า  60  ป ี
3.  การศึกษา (     )   ประถมศึกษา (      )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (       ) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (      )  ปริญญาตรี (      )  สูงกว่าปริญญาตรี              (      )  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (      )  ราชการ  (      )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (       )  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (      )  รับจ้าง  (      )  นักเรียนนักศึกษา              (       ) เกษตรกร 

(      )  อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………. 
 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐  
    ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
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แบบการประเมินผลโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
ชื่อโครงการ :  ………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณจัดสรร : .................................................. บาท   
หน่วยงานรับผิดชอบ : ..................................... 

ตอนที่ 2     ข้อมูลการประเมินโครงการ 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าระดับ 
5 4 3 2 1 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 
 

     

2.2 เป้าหมายของโครงการ 
 
 
 
 

     

2.3 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
 
 
 
 
 

     

2.4 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 
 
 
 

     

2.5 ผลกระทบ  
- เชิงบวก……………………………………………………………. 
 
 
 
- เชิงลบ……………………………………………………............... 
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-  2  - 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าระดับ 
5 4 3 2 1 

2.6 การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณจัดสรร  จำนวน...........................................บาท 
งบประมาณใช้จริง...................................................บาท 
ต่ำกว่า.........................................................บาท 
สูงกว่า.........................................................บาท 
 

     

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ    
............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
 
2.8 แนวทางแก้ไข    
............................................................................................................................. ..............................................................
................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
 
 

 
ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) .................................................................. กรรมการ 
                                               (.......................................................) 

 
เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
1.00 – 1.49     หรือต่ำกว่าร้อยละ 50  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
1.50 – 2.49     หรือร้อยละ 50-59 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
2.50 – 3.49     หรือร้อยละ 60-69  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
3.50 – 4.49     หรือร้อยละ 70-79  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 
4.50 – 5.00   หรือร้อยละ 80-100  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ  เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง               
จุดแข็ง (strengths)  จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา  
ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความสำคัญคือ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด 
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด เพ่ือลดและแก้ปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน/โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด                     
จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น                        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้                  
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน                 
จังหวัดอุทัยธานี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดฯ/รองปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการกอง
ทุกกองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์   ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ประชาชนในพ้ืนทีห่รือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนด
ว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตาม 
ที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ              
และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ 
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า  
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลจากการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลจากการติดตาม นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร 
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์
และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล  จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ 
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน 
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ อาจมี
หลายลักษณะตามความเหมาะสม  อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของ
โครงการที่จะติดตาม  โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วน
ที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอ  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ได้จาก            
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ                  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี       
มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
          เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้คิดสร้างไว้ 
เ พ่ื อ ใช้ ในการติ ดตามและประเมิ นผล  เช่ น   แบบสอบถามวั ดทั ศนคติ  มาตราส่ วน  ประมาณ ค่ า                              
และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation)              
เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  รวมถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

        

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ป ระชาชน ใน พื้ นที่ ท ราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ซึ่งจำแนกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ             
การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที             
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา และข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปลัดฯ/รองปลัดฯ ผู้บริหาร
ระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง               
ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่                
นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่ าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่ วนจังหวัด อุทัยธานี  แต่ละคน                      
แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้ เป็นองค์รวมของหน่วยงาน                        
ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เกดิความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ  
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 




