
   
 

 
 
 

  
                                   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

เร่ือง  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
----------------------------------------------- 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๒๙  (๓)  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  นั้น   

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๒๙  (๓)  ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดขอมูล
เพ่ิมเตมิไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน    

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

(นายสํารวย  อินทรนะนิสา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 

ของ 
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
คํานํา 

 
       ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหนาที่ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้ง
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 
  ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมี 
ประสิทธิภาพ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้ึน  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนทราบ  
คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
 

 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

สวนที่ 1 
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนากําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ  28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 

(1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจํานวนสองคน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
ซึ่งตามระเบียบขอ  28  นี้  ทางองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประกอบดวย 
  ๑. นายคณิศร           แสงรอด        ประธานสภาอบต.ตะครํ้าเอน    ประธานกรรมการ 
           ๒. นายโยธิน      ธรรมลังกา     สมาชิกสภา อบต.ตะคร้ําเอน     กรรมการ 
           ๓. น.ส.ณัฏฐิวรรรณ        ผาโสม        สมาชิกสภา อบต.ตะครํ้าเอน      กรรมการ 
           ๔. นางดวงดาว  เหมือนมี       ผูแทนประชาคมหมูบาน      กรรมการ 
           ๕. นายประยุทธ  หอฉอย        ผูแทนประชาคมหมูบาน           กรรมการ 
  ๖. นายพิเชษฐ  ฤทธิ์ศิริ         ผูอํานวยการ ร.ร. บานหนองตาคง กรรมการ 
  ๗. นายโกวิท  ทั่วจบ        ผูอํานวยการ ร.ร. วัดสํานักครอ     กรรมการ 
  ๘. นางสาวนงนชุ  มณีกาญจน    ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๙. นางสาวปวีณา ตันปติ        ผูอํานวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
  ๑๐. นายปราโมทย จิตนิยม        ผูทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
  ๑๑. นายเล็ก  แคโอชา        ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวจรรยา        ประดับแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  ขอ  29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ขอ  13, 14  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมี
อํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548  ขอ  30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ขอ  14  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด  ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนมุตัิขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ  หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล  ตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 

ขอ  31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปก 
ครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



   
 

 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น  มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว  วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด  และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคดานใดบาง  ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดตรงตามความตองการหรือไมอยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 256๑  
เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา  เปาหมาย  และงบประมาณท่ีชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลที่
เขาใจไดงาย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 
 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : 1)  งานสงเสรมิอาชีพ 
   - การฝกอบรมและสงเสริมพัฒนาอาชีพเสรมิ 
   - การพัฒนาคุณภาพความเปนอยูที่ดี 
 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
แนวทางการพัฒนา : 1)  การสนับสนุนแกไขปญหายาเสพติด 

2)  การสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการของอาสาสมัครปองกันภัย 
     ฝายพลเรือน 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา : 1)  การสงเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
        2)  การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        3)  การจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงคการลดปริมาณขยะ 
        4)  การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย 
 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
แนวทางการพัฒนา : 1)  การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 
        2)  การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
        3)  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในทองถ่ิน 
        4)  การสงเสริมการรกัและปกปองสถาบัน 
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา :  ๑)  การพัฒนาการศึกษากอนปฐมวัย 

                    ๒)  การสงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ 12 ป 
           ๓)  การสงเสริมการจัดการศกึษานอกระบบ 
           ๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาของทองถิ่นไปสูความเปนสากล 

         ๕)  การพัฒนาแหลงขอมูลขาวสารของประชาชน 
 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
                    แนวทางการพัฒนา :   ๑)  การปองกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 
            ๒)  การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 

          ๓)  สงเสรมิบริการสาธารณสุขใหทั่วถึง 
   
 



   
 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคมนาคม 
                    แนวทางการพัฒนา : 1)  กอสราง ปรับปรุง บํารงุ รักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา 
           2)  จัดใหมีและพัฒนาแหลงนํ้า 
          3)  ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

           หอกระจายขาว 
 

 

8.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : 1)  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล 
        2)  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่ทันสมัย 

 
 

วิสัยทัศนในการพฒันาทองถิ่น 
 

“ รวมใจพัฒนา  ประชามีรายได  ผลผลิตหลากหลาย  เจ็บตายลดลง  นําธงประชาธิปไตย 
                เขาใจวัฒนธรรม  การศึกษาเลิศล้ํา  คุณธรรมนําใจ ” 

 
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

 
  1.  จัดใหมีสาธารณปูโภค  สาธารณูปการขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
  2.  สงเสรมิ  สนับสนุน  การศกึษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในตําบลตะครํ้าเอน 
  3.  บํารุง  รักษา  เอกลักษณ  ศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  4.  สงเสรมิ  สนับสนุน  การประกอบอาชีพ /การรวมกลุมอาชีพของประชาชนในตําบลตะครํ้าเอน 
  5.  อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ 
  6.  สงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
  7.  บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

1.  จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีเพียงพอ  เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชนในตําบล    ตะครํ้า
เอน 

  2.  อนุรักษฟนฟูศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  3.  การจัดการศึกษา  การใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4.  คนชรา  คนพิการ  ผูดวยโอกาส  ไดรบัการดูแลอยางทั่วถึง 
  5.  คุณภาพชีวิต/รายได  ของประชาชนในตําบลท่ีดี 
  6.  อนุรักษ  คุมครอง  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหคงอยู 
  7.  องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

 
 

 

 



   
 

 

สวนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 

 
 
แบบที่  1  เปนแบบประเมนิตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :  องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
  



   
 

 
แบบที่  ๒  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
          1.  จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตองใช
เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2.  ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได  ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 3.  ไดรับงบประมาณลาชา 
 4.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 
 ขอเสนอแนะ 
 1.  นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อ
ขอกรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2.  ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถควบคุม
ได 
 3.  ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนที่และตามความจําเปน 
 4.  ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
 5.  ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
รายงานดานงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2563                                               

 

รายรับทั้งสิ้น  จํานวนเงิน   64,056,742.65  บาท  แยกเปน 

 หมวดภาษีอากร      จํานวน  249,495.98  บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   จํานวน  122,351.00  บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน  106,369.03  บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน    0.00  บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน  3,764,219.20 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน     จํานวน        0.00  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน  24,533,622.24 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน  35,280,685.00 บาท
  

 

 รายจายทั้งสิ้น  จํานวนเงิน  48,051,063.09  บาท  แยกเปน 
งบกลาง       จํานวน   20,475,621.64 บาท 
งบบุคลากร      จํานวน   13,689,021.64 บาท 
งบดําเนินงาน      จํานวน    7,040,643.80 บาท 
งบลงทุน      จํานวน    3,907,256.01 บาท 
งบรายจายอ่ืน      จํานวน          0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน      จํานวน    2,938,520.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

สวนท่ี 4 

การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  

              
 สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
                      โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน  จํานวน  135  ชุด   
 

ยุทธศาสตรที่  ๑  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.63 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.79 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.72 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.58 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 
 
 

ยุทธศาสตรที่  ๒  ดานการพฒันาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.61 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.85 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.69 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.58 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 

 
 



   
 

ยุทธศาสตรที่  ๓  ดานการพฒันาสิ่งแวดลอม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.61 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.72 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.75 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.71 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
 

ยุทธศาสตรที่  ๔  ดานการพฒันาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.64 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.77 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.72 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.72 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

ยุทธศาสตรที่  ๕  ดานการพฒันาการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.79 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.84 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.62 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.69 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.70 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่  ๖  ดานการพฒันาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.79 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.84 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.62 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.69 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

ยุทธศาสตรที่  ๗  ดานการพฒันาคมนาคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.52 
5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.63 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.50 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.13 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

 
 

ยุทธศาสตรที่  ๘  ดานการพฒันาองคกรและการบริหาร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.62 
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.52 
5.  มีความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 8.48 
6.  การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.40 
7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนาํไปสูการแกไขปญหา 8.61 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.63 
9.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

รวม 8.58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ปญหา  และอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1.  จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
  2.  ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน  เชน  ดานประปา  ดาน
คอมพิวเตอร  เปนตน 
  3.  ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร  เชน  ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการ 
  4.  ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีเพ่ิมมากขึ้น 
  5.  ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได  ทําใหการดําเนินการบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชา 

6.  ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบขั้นตอนการทํางานของ  องคกร  ทําใหการ 
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
   

ขอเสนอแนะ 
  1.  นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
  2.  พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร  เชน  ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  อันจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  3.  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง  
  4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน 
ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน 
   
 

       

 

 
 

 
 
 
 
 


