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   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว 
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
สุขสวัสดิ์ จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุข
สวัสดิ์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ น าไปทบทวน ปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด อนึ่ง ขอขอบคุณส่วนราชการ/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  ที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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ส่วนที่  1 

การ 

 บทน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง               
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง      

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ           
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย      
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผล
จะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
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กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561  

 

  ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61                       
ข้อ 12 (3)   

  

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่  ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน   
การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกก าลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ 
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน       
การบริหารจัดการขยะ การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ         
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผล

ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ                    
๒ ประการ ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
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  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและราย   
หกเดือนได้ ดังนี้ 
    (๔) เครื่องมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ไดต้ามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส่วนที่ ๒ 
การพัฒนา 

วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ 

 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ 
“ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการกีฬา ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ การคมนาคมเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน            
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน”  
 

พันธกิจ ( Mission )          
 ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน   

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

 ๔. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑. การคมนาคมสะดวก 

 ๒. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและท่ัวถึง 

 ๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

 ๔. การมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการที่ดี 

 ๕. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีวิต 

๖. ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพ่ือการเกษตร 

   ๗. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๘. ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 ๙. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

 ๑๐. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๑๑. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าหมาย 

เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ความสะดวกและมีมาตรฐานเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความส าเร็จ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ก่อสร้างและ ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ า 

๒)  ระบบสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ า ระบบประปา 
๓)  ระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า แสงสว่าง 
๔)  ระบบสาธารณูปโภค ด้านการจัดให้มีและควบคุมตลาด 

 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จ านวนถนนที่ก่อสร้าง/ผิวถนนที่ท าการขยาย 
  ๒)  จ านวนแหล่งสาธารณูปโภค แหล่งน้ า/ระบบประปา/ระบบไฟฟ้า 
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
  เป้าหมาย 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทางด้านจิตใจ  ด้าน
การศึกษา สุขภาพพลานามัย สังคม กีฬา นันทนาการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

๒)  ด้านเกษตรอินทรีย์ 
๓)  ด้านการสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๔)  ด้านกีฬา และนันทนาการ 
๕)  ด้านการศึกษาในระบบ 
๖)  ด้านการศึกษานอกระบบ 
๗)  ด้านสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จ านวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๒)  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ 
  ๓)  จ านวนลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมข้ึน 
  ๔)  จ านวนคนที่ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  ๕)  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการรณรงค์ด้านโรคติดต่อต่างๆ 
  ๖)  จ านวนผู้ประกอบอาชีพ/โครงการ เกี่ยวกับการเกษตรแบบอินทรีย์ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อองค์กร
และการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วไป 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องสาธารณภัย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จ านวนประชาชน/ผู้น าชมุชน/ส.อบต./คณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบรมและผ่านการ
ฝึกอบรม 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ ในแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อม 
ให้พึงพอใจทุกระดับ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ด้านการสร้างจิตส านึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จ านวนครั้งที่มีการรณรงค์ 
  ๒)  จ านวนป่าที่ตรวจสอบ 
  ๓)  จ านวนที่สาธารณะที่ท าแนวเขตท่ีชัดเจน 
  ๔)  จ านวนถังขยะและรถขยะที่จัดซื้อ 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตได้ปกติสุข รักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประเพณีอันดีงามและ
ภูมิปัญญาที่ดี ให้ถ่ายทอดสู่คนในรุ่นหลังตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จ านวนครัวเรือนที่มีการจัดกิจกรรม 
  ๒)  จ านวนประเพณีดั้งเดิมหวนคืนมา 
  ๓)  จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม 
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
  เป้าหมาย 

เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินงานในด้านบริหารงาน ตามแนวทางการจัดระบบการบริหารจัดการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแผนงานการ
กระจายอ านาจ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

๒)  ด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
๓)  ด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. 
๔)  ด้านเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕)  ด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตัวชี้วัด 
๑)  จ านวนอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

  ๒)  จ านวนครั้งที่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
  ๓)  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  ๔)  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
  ๕)  จ านวนวารสารที่จัดท าเป็นฉบับ 
  ๖)  ร้อยละของการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 

    ส่วนที่ 3 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ 
 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร 
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ เป็นไป

ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลสุขสวัสดิ์ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๑๑ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งท า 
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ (๑)(๒)(๓)(๔) และ(๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อที่ ๒๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่๑๒ คณะกรรมการ
ติดตามแผนมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสุขสวัสดิ์ ได้รับ 
การแต่งตั้งตามค าสั่งที ่9/2565 เมื่อวันที่ ๑1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) นางสมคิด    ไก่แก้ว  ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6    กรรมการ 
(2) นายประหยัด   โยธี  ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑1  กรรมการ 
(3) นายพร   บุทธนา  ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑2  กรรมการ 
(4) นายศิลป์   สายสังข์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
(5) นายสังวาลย์  บัวจันทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 
(6) โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพะแวะ ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
(7) โรงเรียนบ้านโพนปลัด   ผู้แทนหน่วยงาน       กรรมการ 
(8) นางสาวอรภชา  รักโสภา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
(๙) นายสุทิน   วิจิรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
(10) นายจันทร์   โยธ ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
(11) นายแน่น   พรมจันทร์ ผู้ทรงคณุวุฒิ                    กรรมการ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ คิดเปน็ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ คิดเปน็ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

33 22,174,375.- 59.88 30 22,158,700.- 61.75 30 22,158,700.- 61.75 3 15,675.- 0.04 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชน 

24 14,092,779.- 38.05 13 13,048,496.- 36.36 13 13,048,496.- 36.36 11 1,044,253.- 2.82 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบสังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 57,960.- 0.16 5 42,960.- 0.12 5 42,960.- 0.12 2 15,000.- 0.04 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 20,000.- 0.05 0 0 0 0 0 0 4 20,000.- 0.05 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

5 129,000.- 0.35 2 83,529.- 0.23 2 83,529.- 0.23 3 45,471.- 0.12 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและบริการ
ประชาชน 

7 560,007.- 1.51 3 553,555.- 1.54 3 553,555.- 1.54 4 6,452 0.02 

รวม 80 37,034,121.- 100 53 35,887,240 66.90 53 35,887,240 100 27 1,146,881 3.13 
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บัญชีโครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
       (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 

 
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

1.โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
สายสายบ้านโพนปลัดจากบ้านนาย
บุญเกิด - เขตต าบลพรหมสวัสดิ ์

โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายสายบ้านโพนปลดัจาก
บ้านนายบุญเกดิ - เขตต าบล
พรหมสวสัดิ ์

159,875.- 149,000.- 149,000.- 10,875.- 

2. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนน คสล. สายบ้านโพนปลัด - บา้น
หนองยาว - ถนนหนองแคน/จันลม 

 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนน คสล. สายบ้านโพนปลัด - 
บ้านหนองยาว - ถนนหนอง
แคน/จันลม 

492,121.- 429,000.- 429,000.- 121.- 

3. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ า 
คสล. จากสี่แยก - ถนนโพนปลดั/
จังเอิญ 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. จากสี่แยก - ถนนโพน
ปลัด/จังเอิญ 

96,720.- 96,700.- 96,700.- 20.- 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล. สายบา้นเขวา – 
บ้านละโอง) หมู่ที่ 2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คสล. สายบา้นเขวา 
- บ้านละโอง )หมู่ที่ 2 

250,102.- 250,000.- 250,000.- 102.- 

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. จาก
บ้านจังเอิญ - ถนนโพนปลัด/เขวา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านจังเอิญ - ถนนโพน
ปลัด/เขวา 

250,102.- 250,000.- 250,000.- 102.- 

6. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย
ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย 
หมู่ที่ 4 

0.- 0.- 0.- 0.- 

7. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ า 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย  

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองอิ
ไทย  

249,900.- 
 

249,900.- 
 

249,900.- 0.- 

8. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ า 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านห้วย หมู่ที่ 5 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านห้วย หมู่ที่ 
5 

250,306.- 249,900.- 249,900.- 406.- 

9. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย
หน้าวัดสลักไดจากทิศตะวันออก - 
ตะวันตก 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าวดัสลักไดจากทิศ
ตะวันออก - ตะวนัตก 

250,102.- 250,000.- 250,000.- 102.- 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่าโมง 
หมู่ที่ 7 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่า
โมง หมู่ที่ 7 

250,102.- 250,000.- 250,000.- 102.- 

11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ สาย
กลางหมู่บ้าน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ 
สายกลางหมู่บ้าน 

112,144.- 112,000.- 112,000.- 144.- 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

12. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ จากบ้าน
นางสมไทย-บ้านนายค าม ี

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
ภายในหมู่บ้านพะแวะใต้ จาก
บ้านนางสมไทย-บ้านนายค าม ี

98,189.- 98,000.- 98,000.- 189.- 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายตุม้ - นานายสังวาลย ์
หมู่ที่ 8 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายตุม้ - นานาย
สังวาลย์ หมู่ที่ 8 

44,631.- 44,000.- 44,000.- 631.- 

14. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่บ้านหนองยาวซอย
สามแยก – หนา้บ้านนางอ าพร หมู่ที่ 
9 

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า คสล. ภายในหมู่บ้านหนอง
ยาวซอยสามแยก – หน้าบ้าน
นางอ าพร หมู่ที่ 9 

41 0 0 41.- 

15. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
สายบ้านสุขสวสัดิ์ เลียบคลองอีสาน
เขียว - ถนนสายพยุห์/ขุนหาญ เขต 
ต.ปราสาทเยอ 

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
สายบ้านสุขสวสัดิ์ เลียบคลอง
อีสานเขียว - ถนนสายพยุห/์
ขุนหาญ เขต ต.ปราสาทเยอ 

0 0 0 0 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านแขม - ถนนโพนปลดั/
หนองอิไทย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านแขม - ถนนโพนปลดั/
หนองอิไทย 

250,100.- 248,400.- 0.- 1,700.- 

17. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
สายบ้านนายสังวาล - ถนนสายบ้าน
พะแวะใต้/บ้านสลักได หมู่ที่ 12 

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
สายบ้านนายสังวาล - ถนน
สายบ้านพะแวะใต้/บ้านสลัก
ได หมู่ที่ 12 

251,553.- 250,500.- 250,500.- 1,053.- 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านระหารจากบ้านนายมานิตย์ 
ไชยสิทธ์ิ - บ้านสีมา โยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านระหารจากบ้านนาย
มานิตย์ ไชยสิทธ์ิ - บ้านสีมา 
โยธา 

250,387.- 250,300.- 0.- 87.- 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางเฉวียน - หลังที่ท าการ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางเฉวียน - หลังที่
ท าการ อบต.สุขสวัสดิ ์

250,000.- 250,000.- 0.- 0.- 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบอุดหนุน) 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านหนองอ ิไทย-บ้านหว้ย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองอิไทย-บ้าน
ห้วย รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ศก.ถ. 172-07 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,950 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  

2,272,000.- 2,272,000.- 2,272,000.- 0.- 

21.โครงการก่อสร้างถนน (คสล) 
สายบ้านสุข สวัสดิ์-บ้านปราสาท 
เยอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
สุขสวัสดิ์-บ้านปราสาทเยอ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 
172-11 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีปรมิาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
เมตร  

3,451,000.- 3,451,000.- 3,451,000.- 0.- 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสี่แยกวัด หนองอิไทย-บ้านพะ
แวะ เหนือ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
หนองอิไทย-บ้านคูสี่แจ รหสั
ทางหลวงทอ้งถิ่น ศก.ถ. 172-
05 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
เมตร 

3,451,000.- 

 
 
 
 
 
3,451,000.- 

 
 
 
 
 
3,451,000.- 0.- 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบอุดหนุน) 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

23. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
สายอาลยั หมู่ ที่ ๗ – บ้านระหาร 
หมู่ที่ ๑๐ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
อาลัย - บ้านระหาร รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 172-06 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
เมตร  

3,451,000.- 3,451,000.-  
3,451,000.- 0.- 

24.โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) 
สายอาลยั หมู่ ที่ ๗ – บ้านระหาร 
หมู่ที่ ๑๐ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
อาลัย - บ้านระหาร ช่วงบ้าน
หนองอิไทย หมู่ท่ี 4 รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 172-06 
กว้าง 4 เมตร ยาว 204 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
มีปริมาณคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
816 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

498,000.- 498,000.- 498,000.- 0.- 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านแขม-ถนนโพนปลัด/ 
หนองอิไทย 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สุขสวัสดิ์ - บ้านอาลัย ช่วง
บ้านหยอด หมู่ท่ี 11 ทาง
หลวงท้องถิ่นที่ ศก.ถ.172-
12 กว้าง 4 เมตร ยาว 182 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 
ตารางเมตร ลงไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 

445,000.- 445,000.- 445,000.- 0.- 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบอุดหนุน) 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

26.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
สี่แยกวัด หนองอิไทย-บ้านพะแวะ 
เหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองอิไทย - 
บ้านคูสี่แจ ช่วงบ้านพระแวะ
เหนือ หมู่ที่ 12 ทางหลวง
ท้องถิ่นที่ ศก.ถ. 172-05 
กว้าง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 
ตารางเมตร ลงไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 

498,000.- 498,000.- 498,000.- 0.- 

27.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านอาลัยบ้านเสมอใจ เขต
ต าบล หนองค้า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านสลักได - บ้าน
เสมอใจ ช่วงบ้านอาลัย หมู่ที่ 
7 ทางหลวงท้องถิ่นที่ ศก.ถ. 
172 - 02 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 825 ตารางเมตร ลงไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 

445,000.- 

 
 
 
 
 

445,000.- 

 
 
 
 
 

445,000.- 

 
 
 
 
 

0.- 

28.โครงการก่อสร้าง คสล. สาย
บ้าน เขวา – บ้านโนนสว่าง เขต
ต าบลพรหมสวสัดิ ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเขวา - บ้าน
โนนแก ช่วงบ้านเขวา หมู่ที่ 2 
ทางหลวงท้องถิ่น ท่ี ศก.ถ. 
172 - 10 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 182 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 728 ตารางเมตร ลงไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 

445,000.- 

 
 
 
 
 

445,000.- 

 
 
 
 
 

445,000.- 

 
 
 
 
 

0.- 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบอุดหนุน) 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

29.โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สาย
พะแวะ เหนือ-บ้านหนองค้า เขตต 
าบลหนองค้า 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
อาลัย - บ้านหนองค้า ช่วง
บ้านอาลัย หมู่ที่ 4 ทางหลวง
ท้องถิ่น ท่ี ศก.ถ. 172-14 
กว้าง 4 เมตร ยาว 204 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 
ตารางเมตร ลงไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 

498,0000.- 498,0000.- 498,0000.- 0.- 

30. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนน คสล. สายบ้านโพนปลัด-บ้าน
หนอง ยาว-ถนนหนองแคน/จันลม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองยาว - บ้านหนองอิไทย 
ช่วงบ้านหนองยาว หมู่ท่ี 9 
ทางหลวงท้องถิ่น ท่ี ศก.ถ. 
172-01 กว้าง 5 เมตร ยาว 
165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีปรมิาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 
ตารางเมตร ลงไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  

498,000.- 

 
 
 
 
 

498,000.- 

 
 
 
 
 

498,000.- 0.- 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหลังวัดโพนปลัดเขตต าบลพรม
สวัสดิ์ ม.1 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โพนปลัด - บ้านหนองแข ้ช่วง
บ้านโพนปลัด หมู่ที่ 1 ทาง
หลวงท้องถิ่น ท่ี ศก.ถ. 172-
13 กว้าง 4 เมตร ยาว 182 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี ปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 
ตารางเมตร ลงไหล่ทาง กว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร  

445,000.- 

 
 
 
 
 

445,000.- 

 
 
 
 
 

445,000.- 0.- 
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๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบอุดหนุน) 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

32.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านจังเอญิ-บ้านโนนยาง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
จังเอิญ - บ้านโนนยาง ช่วง
บ้านจังเอิญ หมู่ที่ 3 ทางหลวง
ท้องถิ่น ท่ี ศก.ถ. 172-14 
กว้าง 4 เมตร ยาว 204 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี ปริมาณงาน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 
ตารางเมตร ลงไหล่ทาง กว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 

498,000.- 

 
 
 
 
 

498,000.- 

 
 
 
 
 

498,000.- 0.- 

 
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชน 
33. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

0.- 0.- 0.- 0.- 

34. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพแก่เกษตรกรต าบลสขุ
สวัสดิ ์

 โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพแก่เกษตรกร
ต าบลสุขสวสัดิ ์

0.- 0.- 0.- 0.- 

35. โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ)  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
7,772,330.- 7,632,700.- 7,632,700.- 139,630.- 

36. โครงการเสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ (เบี้ยความพิการ)  

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
2,739,600.- 2,541,200.- 2,541,200.- 198,400.- 

37. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์ผูต้ิดเชื้อภมูิคุ้มกัน
บกพร่อง (HIV)  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
24,000.- 24,000.- 24,000.- 0.- 

38. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวไทยห่างไกลความรุนแรง  

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวไทยห่างไกลความ
รุนแรง 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๓9. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการ  

โครงการฝึกอบรมผู้น า
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลสุขสวสัดิ ์

23,011 23,011.- 0.- 0.- 

40. โครงการฝึกอบรมผู้น ากิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนต าบลสุขสวสัดิ์ 

โครงการฝึกอบรมผู้น า
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลสุขสวสัดิ ์

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชน 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

41. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ต้านยาเสพติด  

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ต้านยาเสพติด 

10,000.- 0.- 0.- 10,000.- 

42. โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา  

โครงการส่งเสริมนักกีฬาร่วม
การแข่งขันกีฬา 

60,000.- 40,440.- 40,440.- 19,560.- 

๓๙. โครงการแข่งขันกีฬาสุขสวัสดิ์
เกมส์  

โครงการแข่งขันกีฬาต าบลสุข
สวัสดิ์ ครั้งที่ 24 

30.- 0.- 0.- 30.- 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ โครงการจดังานวัดเด็ก
แห่งชาติ 

0.- 0.- 0.- 0.- 

4๐. โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กนักเรยีนก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสุข
สวัสดิ์  

โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับ
นักเรียนก่อนปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ ์

0.- 0.- 0.- 0.- 

41.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 

โครงการจดันิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุขสวัสดิ ์

0.- 0.- 0.- 0.- 

42. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา  

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา  

938,000.- 695,620.- 695,620.- 242,380.- 

43.โครงการพัฒนาบคุลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

6,400.- 6,400.- 6,400.- 0.- 

44. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรยีนโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีต าบลสุขสวสัดิ์  

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับเด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล 
สุขสวัสดิ์  

1,160,00.- 1,063,000.- 1,063,000.- 97,000.- 

๔5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5 กลุ่มสาระ
หลักของโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลสุข
สวัสดิ์ 5 แห่ง  

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
5 กลุ่มสาระหลกัของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ต าบลสุขสวัสดิ์ 5 แห่ง  

300,000.- 300,000.- 300,000.- 0.- 

46.โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคไข้หวัด
ใหญ่2009/โรคไข้หวัดนก/โรคฉี่
หนู/โรคไข้เลือดออก  

46.โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและโรค
ไข้หวัดใหญ2่009/โรคไข้หวัด
นก/โรคฉีห่นู/โรคไข้เลือดออก  

0.- 0.- 0.- 0.- 

47.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

33,808.- 33,808.- 33,808.- 0.- 

48.โคงการพระราชด าริด้าน
สาธารณะสุข 

โคงการพระราชด าริด้าน
สาธารณะสุข 

240,000.- 86,000.- 86,000.- 154,000.- 

49.โครงการก าจัดขยะมลูฝอย “ 
Big cleaning day เก็บขยะท า
ความสะอาดให้บ้านเราน่าอยู่” 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย “ Big 
cleaning day เก็บขยะท าความ
สะอาดให้บ้านเราน่าอยู่” 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

๕๘. โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชื 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

๕๙. โครงการประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมลูฝอย  

โครงการประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

๖๐. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ จติอาสาสร้างป่า 
รักษ์น้ า  

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ จติอาสา 
สร้างป่า รักษ์น้ า 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

6๑ โครงการแหล่งน้ าสะอาดปลอด
จากผักตบชวาและวัชพืช  

โครงการแหล่งน้ าสะอาด 
ปลอดจากฝักตบชวาและ
วัชพืช 
 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ชื่อโครงการตามแผน 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจ าปี 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

๔๙. โครงการฝึกอบรมและทบทวน
การป้องกันภัยให้กับ อปพร.  

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
การป้องกันภัยให้กับ อปพร. 

4,420.- 4,420.- 4,420.- 0.- 

5๐. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

5๑. โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000.- 25,000.- 25,000.- 0.- 

๕๓. โครงการด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ 

โครงการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

4,120.- 4,120.- 4,120.- 0.- 

๕๔. โครงการด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

โครงการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

4,420.- 4,420.- 4,200.- 0.- 

๕๕. โครงการอดุหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ  

โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรี
สะเกษ 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 0.- 

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาป้องกันภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10,000.- 0.- 0.- 10,000.- 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6๒. โครงการจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

โครงการจดักิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

6๓. โครงการฝึกอบรมธรรมะ
ส าหรับประชาชน ต าบลสุขสวัสดิ์  

โครงการฝึกอบรมธรรมะ
ส าหรับประชาชนต าบลสุข
สวัสดิ ์

10,000.- 0.- 0.- 10,000.- 

๖๔. โครงการส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น  

โครงการส่งเสริมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๖๕. โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเฉลมิพระเกียรติ  

โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเฉลมิพระเกียรติฯ 

60,000.- 60,000.- 60,000.- 0.- 

๖๖. โครงการราชพิธี รัฐพิธ ี โครงการราชพิธี รัฐพิธ ี 54,000.- 23,529.- 23,529.- 30,471.- 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
๗๖. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. และพนกังานส่วนต าบล  

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.และพนักงานสว่น
ต าบล 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๗๘. โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ ์ 

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุข
สวัสดิ ์

230,000.- 225,000.- 225,000.- 5,000.- 

๗๙. โครงการฝึกอบรม สร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอยา่ง
สมานฉันท์  

โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท ์

10,000.- 8,555.- 8,555.- 1,445.- 

๘๐. โครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ  

โครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ 0.- 0.- 0.- 0.- 

8๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและการจัดประชุมประชาชน
คมแผนชุมชน  

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๘๒. โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการเพือ่
สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  

โครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ 
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๘๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 0.- 
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รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ได้ด าเนินการ ส ารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 12 หมู่บ้าน การ
ประเมินครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 443 คน ผลปรากฏตามตารางการประเมินและมีระดับความพึงพอใจ 
ดังนี้  

1.รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ภาพรวม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. เพศ                                                                           ชาย 

หญิง 
198 
245 

44.70 
55.30 

2. อายุ                                                  อายุต่ ากว่า 20 ปี 
20-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51-60. ป ี

มากกว่า 60 ปี 

19 
80 

112 
114 
89 
29 

4.29 
18.26 
25.28 
25.73 
20.09 
6.55 

3. การศึกษา                                                 ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

อ่ืนๆ 

229 
173 
20 
17 
1 
3 

51.69 
39.05 
4.51 
3.84 
0.23 
0.68 

4. อาชีพหลัก                                                    รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 

นักเรียนนักศึกษา 
เกษตรกร 

อ่ืนๆ (ระบุ) 

11 
21 
18 

189 
10 

191 
3 

2.48 
4.74 
4.06 

42.66 
2.26 

43.12 
0.68 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อการด าเนินงาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
5. ท่านรู้จักองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่                                     รู้จัก 

ไม่รู้จัก 
443 

0 
0 
0 

6.ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจากสื่อช่องทางใด 
วารสาร/แผ่นพิมพ์รายงาน 

วิทยุชุมชน 
ป้ายคัทเอาต. 

แผ่นพับใบปลิว 
ผู้น าชุมชน 

รถประชาสัมพันธ์ 
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

อินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ (เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์) 

- 
54 
10 
6 
7 

255 
6 

241 
46 

- 
12.19 
2.26 
1.35 
1.58 

57.56 
1.35 

54.40 
10.38 

7. ท่านมาตดิต่อกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อยแค่ไหน 
ไม่เคย 

1 ครั้ง/ปี 
มากกว่า 1 ครั้ง/ปี 

อ่ืนๆ 

- 
57 

187 
195 

4 

- 
12.87 
42.21 
44.02 
0.90 

 

 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ในภาพรวม 
  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 28.67 70.65 0.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28.67 70.43 0.90 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 27.77 70.65 0.90 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 27.09 71.33 1.58 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24038 73.36 2.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.15 74.04 1.81 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 29.35 69.53 1.13 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.38 67.95 0.68 

สรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 27.68 70.99 1.33 
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จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ภาพรวม โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม ดังนี้ 

ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับพอใจมาก  ร้อยละ 27.68 
- มากที่สุด คือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 

31.38) 
- น้อยที่สุด คือ ประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก าหนด (ร้อยละ 24.15) 

ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับพอใจ ร้อยละ 70.99 
- มากที่สุด คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 24.15) 
- น้อยที่สุด คือ ประเด็นผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น (ร้อยละ 69.53) 
ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับไม่พอใจ ร้อยละ 1.33 

- มากที่สุด คือ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(ร้อยละ 2.26) 

- น้อยทีสุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และ
ประเด็นประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 0.68) 

2. รายงานสรุปผลการประเมินควาพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
สุขสวัสดิ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

- ค่าร้อยละ 
- ค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนนสูงสุด - ระดับคะแนนต่ าสุด 
 ช่วงชั้นของระดับคะแนน    - ระดับคะแนน 0.00-3.33   หมายถึง ไม่พอใจ 
      - ระดับคะแนน 3.34-6.66   หมายถึง พอใจ 
      - ระดับคะแนน 6.67-10.00 หมายถึง พอใจมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
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 สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.11 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.09 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.07 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.06 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.07 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.09 
 
จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 8.09 คะแนน ถือว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมีประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (8.13) 
- น้อยที่สุด คือ ประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (8.06) 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพ่ิม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

8.02 8.09 +0.07 +0.87 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.14 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.07 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.06 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.03 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.99 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.06 
 
จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 8.06
คะแนน ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมีประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (8.14) 
- น้อยที่สุด คือ ประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (7.99) 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพ่ิม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

8.04 8.06 +0.02 +0.25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.03 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.02 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.07 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.06 
 
จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 8.06 คะแนน 
ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมีประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (8.13) 
- น้อยที่สุด คือ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

(8.00) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพ่ิม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

3. การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7.93 8.06 +0.13 +1.63 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.11 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.06 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.98 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.96 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.04 
 
จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 8.04 คะแนน ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมีประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (8.11) 
- น้อยที่สุด คือ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

(7.96) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพ่ิม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.92 8.04 +0.12 +1.51 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.11 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.09 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.06 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.03 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.04 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.09 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.07 
 
จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
8.07 คะแนน ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมีประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (8.11) 
- น้อยที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (8.03) 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพ่ิม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

5. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8.01 8.07 +0.06 +0.75 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.02 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.06 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.06 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.04 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.02 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.05 
 
จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการบริการประชาชน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 8.05 
คะแนน ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมีประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
(8.09) 

- น้อยที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (8.01) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพ่ิม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพ่ิม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารการจัดการและการ
บริการประชาชน 

7.94 8.05 +0.11 +1.38 
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ตารางสรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ปี 2562 

(2) 
ผลคะแนนเฉลี่ย 

ปี 2563 

(3) 
เพิ่ม/ลด 
(2)-(1) 

(3)x100 
(1) 

เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8.02 8.09 +0.07 +0.87 
 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

8.04 8.06 +0.02 +0.25 
 

3. การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7.93 8.06 +0.13 +1.63 
 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.92 8.04 +0.12 +1.51 

 

5. การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8.01 8.07 +0.06 +0.75 

 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารการจัดการและการ
บริการประชาชน 

7.94 8.05 +0.11 +1.38 
 

รวม 7.98 8.06 +0.08 +1.00  
 
 จากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 8.06 คะแนน ถือว่า ความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีคะแนนเฉลี่ย 

- มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (8.09) 
- น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (8.04) 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (+1.00) 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค เสนอแนะ 

 

1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็น
ตามแผนที่วางไว้ 
3. ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจสังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ  

 4. การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า 
 5. สัดส่วนของโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 6. งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนไม่เพียงพอต่อแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 
 

2. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น 
 2. ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

3. หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน และหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

 4. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูล รายงานผล 
 5. ควรด าเนินโครงการให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ เพ่ือจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของท้องถิ่น 

6. ควรประสานงานกับผู้น าท้องที่ในการประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินโครงการในแต่ละโครงการ 
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ภาคผนวก 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

42 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
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