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ตัวบงช้ีท่ี ๑ : ข้ันตอนการจัดทำยุทธศาสตร 

เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน    คะแนนเต็ม   ๕  คะแนน 

  มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)  ได  ๕ คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ข้ันตอน   ได  ๔ คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได  ๓ คะแนน 

  มีการดำเนินการไมถึง ๖ ข้ันตอน    ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมินผล 

ตัวบงช้ีท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดทำยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   5

คะแนนท่ีได   5    . 

ลำดับท่ี การดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

(ใสเคร่ืองหมาย) 

1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา  

ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความ

ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ

นำมากำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนำขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

2 คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา  

3 คณะกรรมการไดนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตาง ๆ และ

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

4 มีการทบทวนยุทธศาสตร  

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชุมประชาคมทองถ่ิน  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

7 มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำรางยุทธศาสตร  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางยทุธศาสตร  

10 ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดือน มิถุนายน  

พ.ศ.2559 

 

มีการดำเนินการครบ  10  ข้ันตอน 
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ตัวบงช้ีท่ี ๒  :  คุณภาพของยุทธศาสตร 

เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน      คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน   ได  ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน   ได  ๔ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน   ได  ๓ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ำกวา ๘๐ คะแนน  ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี 2  :  คุณภาพของยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   5    . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

(พ.ศ.2561-2565) 

 

 

การประเมินคุณภาพ 

ของแผน 

 

100  คะแนน 

 

5 
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รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพของยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 

ขององคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 10 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 25 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65 

    ๓.๑ วิสัยทัศน (5) (5) 

    ๓.๒ พันธกิจ (5) (5) 

    ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร (10) (10) 

    ๓.๔ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (5) (5) 

    ๓.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) (15) 

    ๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) (10) 

    ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบงช้ีท่ี ๓ : ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน      คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)  ได  ๕  คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ข้ันตอน    ได  ๔  คะแนน 

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน    ได  ๓  คะแนน 

  มีการดำเนินการไมถึง ๖ ข้ันตอน    ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี ๓  :  ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   5   . 

ลำดับท่ี การดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

(ใสเคร่ืองหมาย) 

1 กำหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 

มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน 

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

2 มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน   

3 มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรวมท้ัง

วิสัยทัศน  

พันธกิจ จุดมุงหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

7 มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  

8 มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำราง

แผนพัฒนา 

 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

10 ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕59  
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มีการดำเนินการครบ ๑๐ ข้ันตอน 

 

 ตัวบงช้ีท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน      คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน   ได  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน   ได  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน   ได  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ำกวา ๘๐ คะแนน   ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได  4  

. 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนน

ประเมิน 

คะแนนท่ีได 

แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-

2565) 

การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อ

ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 

97 4 
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รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10 

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 10 

๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60 59 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 

   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 

   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 

   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณได

ถูกตอง 
5 5 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป (5 

ป) 
3 3 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 

   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง 3 3 

   ๕.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ทุกโครงการ 5 4 

   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
5 5 

   5.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทำโครงการ 4 4 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ 5 5 

   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5 
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   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ 3 3 

รวม 100 97 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5 : การดำเนินโครงการ 

เกณฑการประเมิน :  การดำเนินโครงการ      คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ดำเนินการไดมากกวารอยละ 50    ได  ๕  คะแนน 

  ดำเนินการไดมากกวารอยละ 40    ได  ๔  คะแนน 

  ดำเนินการไดรอยละ 30 ข้ึนไป    ได  ๓  คะแนน 

  ดำเนินการไดต่ำกวารอยละ 30    ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี 5 : การดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   3    

. 

การดำเนินการ จำนวนโครงการ รอยละ คะแนน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564) 

 

96 100 - 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

94 97.91 - 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

94 97.91 - 

การดำเนินงานจริง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

31 32.98 3 

หมายเหตุ : คำนวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2564) การดำเนินงานจรงิคำนวณรอยละจาก 

                   แผนการดำเนินงาน 

    ** ไมนำโครงการที่จายขาดเงินสะสมมาคำนวณในตัวบงช้ีน้ี 



8 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 

เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

   ไมมีผลกระทบ    ได  5  คะแนน 

   มีผลกระทบ 1 โครงการ   ได  4  คะแนน 

   มีผลกระทบ 2-3 โครงการ  ได  3  คะแนน 

   มีผลกระทบมากกวา 3 โครงการ  ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   5   . 

โครงการท่ีดำเนินการ จำนวนโครงการ ผลกระทบ คะแนน 

โครงการท่ีดำเนินการ 

ในปงบประมาณ 2564 

31 - 5 

 

หมายเหตุ ** ไมนำโครงการที่จายขาดเงินสะสมมาคำนวณในตัวบงช้ีน้ี 
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 4.4 สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 

ลำดับท่ี ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ข้ันตอนการจัดทำยุทธศาสตร 5 5 

2 คุณภาพยุทธศาสตร 5 5 

3 ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 5 

4 คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ินป 5 4 

5 การดำเนินโครงการ 5 3 

6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 27 

 

ขอคิดเห็น 

 จากสรุปผลการประเมินตัวบงช้ีการปฏิบัติงานท้ัง 6 ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได   27  คะแนน จากคะแนน

เต็ม  30 คะแนน  ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี  สวนในปตอไปขอใหทางองคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  

ดำเนินงานในตัวบงช้ีท่ี 4-5 ใหมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

 เพื่อใหการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบล บรรลุเปาหมายท่ีกำหนดเอาไวในแผนพัฒนา 

จึงเห็นควรใหทุกสำนัก/กอง  ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนดำเนินงานท่ีกำหนดเอาไว  เพื่อ

ตอบสนองและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุด 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุกๆครั ้ง หลังจากที ่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นไดประกาศใช

แผนพัฒนาแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 

ไมมี 

การดำเนินการ 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง   

    ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

 

 

 

 

       แบบท่ี 1 แบบชวยกำกับการจัดทำยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 
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สวนท่ี  2  การจัดทำแผนการพัฒนาทองถ่ิน   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   

8. มีเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการจัดทำแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 

    พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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คำช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 

             ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  3 

เดือน เริ่มต้ังแตส้ินสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือ องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนท่ี  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ งบประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
26 4,198,600 51 16,320,930 20 3,373,800 16 2,863,300 8 1,223,600 121 27,980,230 

2.ยุทธศาสตรดานสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
26 13,871,000 29 15,469,000 28 15,169,000 25 14,869,000 25 14,869,000 133 74,247,000 

         แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ งบประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา

ศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

28 3,448,400 28 3,336,950 28 3,336,950 28 3,336,950 20 3,161,950 132 16,621,200 

4.ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมือง 

ท่ีดี  

19 1,720,000 16 1,916,000 16 1,931,000 15 996,000 14 986,000 80 7,549,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
7 210,000 7 173,000 7 173,000 7 173,000 7 173,000 35 902,000 

6. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ 

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4 61,000 5 66,000 5 76,000 5 76,000 5 76,000 24 355,000 

รวม 110 23,509,000 136 37,281,880 104 24,059,750 96 22,314,250 79 20,489,550 525 127,654,430 
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รูปท่ี 1 จำนวนโครงการตามแผนทองถ่ิน 
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    รูปท่ี 2 จำนวนงบประมาณตามแผนทองถ่ิน (เฉพาะปงบประมาณ 2564)
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3.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2564  

     (เฉพาะท่ีไดรับอนุมัติใหใชงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ) 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ 

ท่ีอยูในระหวาง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ท่ีไมได 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 

ท่ีมีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 

ท้ังหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

11  39  - - - - 21  29  

๒. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและคณุภาพชีวิต 
11  - - 24  - -   35  

๓. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4  - - 6  - - - - 10  

๔. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

3  - - 11  - - - - 14  

๕. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1  - - 2  - - - - 3  

๖. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการอนุรักษ

และพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติฯ 

1  - - 2  - - - - 3  

รวม 31  39  45    21  94  
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รูปท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 

 

4. การเบิกจายงบประมาณป  2564 

- งบประมาณรายจายประจำป 2564   ต้ังไว  43,996,000  บาท 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 
277,364.09 0.63 1,366,885 3.10 1,644,249.09 3.73 

2. ยุทศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต 15,028,865 34.16 - - 15,028,865 34.16 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา

ประเพณีและวัฒนธรรม 
2,332,526.12 5.30 

- - 
2,332,526.12 5.30 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 
511,096 1.17 - - 511,096 1.17 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9,095 0.02 - - 9,095 0.02 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6,345 0.01 - - 6,345 0.01 

รวม 18,165,291.21 41.29 1,366,885 3.10 19,532,176.21  

 **การคำนวณรอยละ คิดจากฐานงบประมาณรายจายประจำป 2564  จำนวน 43,996,000 บาท 
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สวนท่ี  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 

 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไปแลว 

 

- ไมมี 

 

     

รวม   

 

สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคมยังมีนอย ไมสามารถสะทอนปญหา ความตองการของคน

สวนใหญได 

2. จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวนโครงการมากกวาเงินรายรับของ อบต. ทำ

ใหไมสามารถดำเนินโครงการไดท้ังหมด 

 3. โครงการที่ตองใชงบประมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไปจะเกินศักยภาพ

งบประมาณของ อบต. 

 4. การพัฒนาหรือการแกไขปญหาเปนไปอยางลาชาและไมเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 

 5. การรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะมีนอย 

 6. อบต. ขาดบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
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คำช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไว และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง 

2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน      19   มกราคม   2565 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2564 

3. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจำนวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการท่ี

ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ

ท่ีไดปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 16 11 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 25 11 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

28 4 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 15 3 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7 1 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5 1 

รวม 96 31 

 

  

 

สวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 

        แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 



20 

   4. ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 69.12 30.88 - 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 65.56 34.44 - 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 64.71 35.29 - 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 63.58 36.42 - 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 75.02 24.98 - 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 41.62 38.25 20.13 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

     ในทองถ่ิน 

44.23 52.55 3.22 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 55.61 43.04 1.35 

ภาพรวม 59.93 36.98 3.09 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ขององคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  ในภาพรวม ประจำป 

2564  ซึ่งไดจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ัง 15 หมูบาน จำนวน 300 ชุด 

พบวารอยละของประชาชนท่ีพอใจมากรอยละ 59.93  พอใจรอยละ 36.98  และไมพอใจรอยละ 3.09  แสดงวา

ประชาชนพอใจมากในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง 

 ซึ่งเปรียบเทียบกับผลการติดตามฯ ปงบประมาณ 2563 พบวารอยละของประชาชนที่พอใจมากรอยละ 

57.59  พอใจรอยละ 37.92  และไมพอใจรอยละ 4.50   ในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลขาม

สะแกแสง 
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สรุปผลการประเมินคร้ังท่ี ป 2563 และ ป 2564 

 

หัวขอ 2563 2564 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ประชาชนท่ีพอใจมาก 57.59 59.93 + 2.34 

ประชาชนพอใจ 37.92 36.98 + 0.94 

ประชาชนไมพอใจ 4.50 3.09 - 1.41 

 

 ***ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  เปรียบเทียบ

ระหวาง ป 2563 และ ป 2564 พบวา ในภาพรวมประชาชนพอใจมากในการดำเนินงาน  เพิ่มขึ้นรอยละ 2.34   

พอใจเพิ่มข้ึนรอยละ 0.94  และไมพอใจในการดำเนินงานลดลง รอยละ 1.41  
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 5. ผลการดำเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.58 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.21 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.24 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 6.73 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.96 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 4.90 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

6.81 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.74 

ภาพรวม  7.15 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน เพิ่ม/ลด 

ป 2563 ป 2564 

 

6.95 

 

 

7.15 

 

+ 0.20 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.58 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.51 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.11 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.10 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.44 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.74 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

8.12 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.47 

ภาพรวม  8.26 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน เพิ่ม/ลด 

ป 2563 ป 2564 

 

8.25 

 

 

8.26 

 

+ 0.01 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.21 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.01 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.19 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.33 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.29 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.45 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

7.06 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.09 

ภาพรวม 7.71 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน  

เพิ่ม/ลด ป 2563 ป 2564 

 

7.69 

 

 

7.71 

 

+ 0.02 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.11 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.39 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.51 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.51 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.92 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.22 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

7.13 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.38 

ภาพรวม  7.78 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน เพิ่ม/ลด 

ป 2563 ป 2564 

 

7.77 

 

 

7.78 

 

+ 0.01 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.19 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.87 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.32 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.13 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.45 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

7.45 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 

ภาพรวม  7.75 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน เพิ่ม/ลด 

ป 2563 ป 2564 

 

7.75 

 

 

7.75 

 

-  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.61 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.61 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.34 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.61 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.34 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

7.23 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 

ภาพรวม  8.17 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน เพิ่ม/ลด 

ป 2563 ป 2564 

 

8.06 

 

 

8.17 

 

+0.11  
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คำช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในภาพรวม โดยกำหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  (1) ชาย (140)  (2) หญิง (160) 

2. อายุ  (1) ต่ำกวา 20 ป (-) (2) 20 – 30 ป (20)  (3) 31 – 40 ป (74) 

  (4) 41 – 50 ป (87) (5) 51 – 60 ป (99)  (6) มากกวา 60 ป (20) 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (199) (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา(83) (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

  (4) ปริญญาตร ี (5) (5) สูงกวาปริญญาตรี  ( - ) (6) อื่น ๆ  ( - ) 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (5) (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (52) (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว (13) 

  (4) รับจาง (70)  (5) นักเรียนนักศึกษา   ( 13 ) (6) เกษตรกร (147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

(13) 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/    

กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด    

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ 

    ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
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สวนยุทธศาสตร :   โครงสรางพื้นฐาน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  (1) ชาย (140)  (2) หญิง (160) 

2. อายุ  (1) ต่ำกวา 20 ป (-) (2) 20 – 30 ป (20)  (3) 31 – 40 ป (74) 

  (4) 41 – 50 ป (87) (5) 51 – 60 ป (99)  (6) มากกวา 60 ป (20) 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (199) (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา(83) (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

  (4) ปริญญาตร ี (5) (5) สูงกวาปริญญาตรี  ( - ) (6) อื่น ๆ  ( - ) 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (5) (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (52) (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว (13) 

  (4) รับจาง (70)  (5) นักเรียนนักศึกษา   ( 13 ) (6) เกษตรกร (147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

(13) 



31 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพฒันาดาน

โครงสรางพื้นฐาน โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด 

 

ความพึงพอใจ คะแนน 

(10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8 

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

6)  การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 6 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของ 

     ประชาชนในทองถ่ิน 

8 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
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สรุป ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคมยังมีนอย ไมสามารถสะทอนปญหา ความตองการของคน

สวนใหญได 

2. จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวนโครงการมากกวาเงินรายรับของ อบต. ทำ

ใหไมสามารถดำเนินโครงการไดท้ังหมด 

 3. โครงการที่ตองใชงบประมาณจำนวนมาก โดยเฉพาะตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไปจะเกินศักยภาพ

งบประมาณของ อบต. 

 4. การพัฒนาหรือการแกไขปญหาเปนไปอยางลาชาและไมเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 

 5. การรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะมีนอย 

6. อบต.ขาดบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 1. สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการเขามามีสวนรวมและเสนอปญหา ความตองการอยาง
แทจริงของหมูบาน ในการนำปญหาและความตองการมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. สรางความเขาใจใหกับผูรวมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับงบประมาณท่ี 
อบต.ไดรับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. จะทำใหการบริหารนั้นเกิด
ความลมเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
 3. โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป ควรประสานของบประมาณจากหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

4. ควรกำชับ/ตรวจสอบ การดำเนินงาน โครงการ ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดมากกวานี ้
5. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะใหมากข้ึน ในทุกชองทาง ไดแก 

บอรดประชาสัมพันธของ อบต.  เว็บไซตของ อบต.  หอกระจายขาวประจำหมูบาน  ปดประกาศท่ีบอรด
ประชาสัมพันธของหมูบาน เปนตน 

6. สรรหาบุคลากรดานชางตามแผนอัตรากำลัง  และต้ังงบประมาณรองรับในการจางบุคคลภายนอก
ชวยเหลือในการจางออกแบบตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินโครงการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอทองถ่ินอยางแทจริง อยูท่ี

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน ในการรวมกันคิด รวมกันทำ รวมกัน

รับผิดชอบ โดย อบต.เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและ

ความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน โดยการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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