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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  ๒๙  (๓)  ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
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ส่วน ที่  ๑ 

บทน า 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมินผล  (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติด
ตมและประเมินผล  (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างสามารถก ากับ
ดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ดังนั้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
 ๑.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
 ๒.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตรวจดูว่า
แผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 ๓.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจดูว่าได้ผลตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔.  ความส าคัญญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง  จุดแข็ง  
(Strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  และปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กอง/งาน  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๑.  เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ๑.  การติดตามและประเมินผลรายโครงการ  เมื่อกอง/งาน  ได้ขอบรรจุโครงการพัฒนาไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อมาได้น ามาจัดท างบประมาณ  จากนั้นได้ด าเนินโครงการแผนการด าเนินงานจนแล้ว
เสร็จ  มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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  ๑.๑  ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการโดยทันที  หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน  ๓๐  
วันนับจากโครงการแล้วเสร็จ  โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจตามท่ีก าหนดไว้ 
  ๑.๒  ส่งผลการส ารวจความพึงพอใจรายโครงการให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม 
 ๒.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องติดตามและประเมินผลตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๒.๑  ติดตามและประเมินผล  โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๒.๒  ส่งผลการส ารวจความพึงพอใจให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม 
 ๓.  เมื่องานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ได้รับผลการส ารวจความพึงพอใจทั้ง ๒ ส่วนแล้วให้เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕.  ผู้บริหารท้องถิ่นสรุปและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๖.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกรับทราบและได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๗.  ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝกรับทราบและได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต  ข้อสเนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นในสภา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกแล้ว  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๘.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาท้องถิ่น  ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๙.  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผยภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็น ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๓๐  วัน  อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๔.  เครื่องมือการติดตามและเมินผล 
 ๑.  ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส าหรับการติดตามการท างบประมาณ  การลงนามสัญญา  และการเบิกจ่าย 
 ๒.  ใช้การสังเกต  (observations)  เพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  มีการบันทึก  
การสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต  แบ่งเป็น 
  ๒.๑  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant  observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวต าบลเลิงแฝก  หรือตัวบุคคล  มี
กิจกรรมร่วมกัน 
  ๒.๒  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant  observation)  หรือการสังเกต
โดยตรง  (Direct  observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 



5 
 

 ๓.  ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท า
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส าหรับรายโครงการและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนี้ 
 -  แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 -  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 -  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 -  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 โดยก าหนดให้ความพึงพอใจที่มากกว่า  ๗๓๒  หรือ  ๗.๕๐  ถือว่าประสบความส าเร็จสูง  ความพึง
พอใจที่อยู่ระหว่าง  ๔๘๘-๗๓๒  หรือ  ๕.๐๐-๗.๕๐  ถือว่าประสบความส าเร็จปานกลาง  ความพึงพอใจน้อย
กว่า ๔๘๘  หรือ  ๕.๐๐  ถือว่าประสบความส าเร็จต่ า 
 ๔.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 ๕.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   

๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๑.  ได้เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ 
 ๒.  ได้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ได้ทราบปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ซึ่งได้แสดงถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตสอดคล้องกับแผนพันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอน...  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม  และแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

 กลยุทธ์   
 ๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร  และการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 ๓.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 ๔.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 ๕.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑.๒  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

- ต าบลเลิงแฝก 

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน อบต. เลิงแฝก 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับ ศพด. 
อบต.เลิงแฝกและ 
สพฐ.  

1,136,400.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)  

- เด็กเล็ก ศพด. อบต. 
เลิงแฝก และ เด็กนัก 
เรียนโรงเรียน สพฐ. 

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  

- เด็ก ต าบลเลิงแฝก 

5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ ศพด. 
อบต.เลิงแฝก 

6,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้นกัเรียน ศพด.
อบต.เลิงแฝกได้
แสดงออก ถึงความรกั
ที่มีต่อแม่  

- ผู้ปกครอง - นักเรียน 
ศพด. อบต.เลิงแฝก 

6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนด้าน การ
ประกอบอาชีพ 

100,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชนต าบล
เลิงแฝก ด้านการ
ประกอบอาชีพ  

- เด็ก เยาวชนต าบลเลิง 
แฝก 

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริการทาง
การศึกษา 

548,830.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
สถานศึกษา  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เลิงแฝก 

8.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณี 
เข้าพรรษา 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่ออนุรกัษ์ไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงาน  

- ประเพณีเข้าพรรษา 

9.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
และส่งเสริม 
คุณภาพผู้สูงอาย ุ

50,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแล สุขภาพของ
ตนเองและให้สังคมได้
เห็นคุณค่าความ 
ส าคัญของผู้สูงอายุ - 
เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีให้
เกิด ขึ้นภายใน
ครอบครัวผู้สูงอายุ  

- กลุ่มผู้สูงอายุในต าบล 
เลิงแฝก 

10.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตของ 
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิต ของผู้สูงอาย ุ 

- ผู้สูงอายุต าบลเลิงแฝก 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิต
และจ าหนา่ยสินค้าเกษตร
อินทรีย ์

โครงการจัดท า
แปลงสาธิต 
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว 
พระราชด าร ิ

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อสร้างแปลงสาธิต
การเกษตร  

- เพาะพันธุก์ล้าไม้ ผัก 
ผลไม้ชนิดต่างๆ 

12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิต
และจ าหนา่ยสินค้าเกษตร
อินทรีย ์

โครงการฝึกอบรม
กลุ่มเกษตรกร 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อจัดโครงการฝึก
อบรวมให้ความรูแ้ก
เกษตรกร เกี่ยวกับการ
ท าปุ๋ยชวีภาพท าปุย๋
หมัก ฯลฯ  

- กลุ่มเกษตรกรต าบล 
เลิงแฝก 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิต
และจ าหนา่ยสินค้าเกษตร
อินทรีย ์

โครงการฝึกอบรม
การผลิตปุ๋ย 
อินทรีย์ชีวภาพ 

17,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ - เพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและ
ส่งเสริมการท า
การเกษตร อินทรยี์
ชีวภาพ  
 

- เกษตรกรต าบลเลิงแฝก 
ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน 

14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิต
และจ าหนา่ยสินค้าเกษตร
อินทรีย ์

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ราษฎรใน
ชุมชน 

60,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมนอกจาก
การ ท านา - เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
 

- ประชาชนต าบล เลิง
แฝก 

15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญ หา
การทุจริต 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

- เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาการทุจริต  

- ประชาชนต าบลเลิง 
แฝก 

16.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง 

300,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจัดการเลือกตั้ง  

- ประชาชนต าบลเลิง 
แฝก 

17.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการประชุม
ประชาคม หมู่บา้น 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่มวัสด ุอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในโครงการ 
ค่าป้ายโครงการฯลฯ  

- คณะกรรมการพัฒนา, 
ท้องถิ่นอ าเภอ, ปลัด 
อ าเภอประต าบล, ผู้ใหญ่ 
บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ 
แพทย์ประจ าต าบล, 
หัวหน้าสว่นราชการ, อส
ม., อ.ป.พ.ร., คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน, 
ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้ทรง 
คุณวุฒิ, กลุ่มอื่นๆ ฯลฯ 
 

18.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการประชุม
ประชาคม ต าบล 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่มวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในโครงการ 
ค่าป้ายโครงการ 
  

- คณะกรรมการพัฒนา, 
ท้องถิ่นอ าเภอ, ปลัด 
อ าเภอประต าบล, ผู้ใหญ่ 
บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ 
แพทย์ประจ าต าบล, 
หัวหน้าสว่นราชการ,         
อสม., อ.ป.พ.ร., คณะ 
กรรมการ ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

19.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่าย พลเรือน 
(อปพร.) 

150,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าทีข่อง อป
พร. - เพื่อทบทวน
ทักษะทางวิชาการ - 
เพื่อรองรับการบริการ
ของประชาชน  

- อาสาสมัครป้องกันภยั 
ฝ่ายพลเรือนต าบลเลิง
แฝก 

20.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกล ยาเสพ
ติด 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชน
รู้เท่าทัน ภัยของยา
เสพติด - เพื่อสร้าง
ผู้น าเยาวชนในการ
ต่อต้านยาเสพติด  

- เยาวชนต าบลเลิงแฝก - 
นักเรียน นักศึกษาใน 
สถานศึกษาพื้นที่ต าบล 
เลิงแฝก 

21.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

50,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
วิสัยทัศน์ และเรียนรู ้
เทคโนโลยีใหม่ๆในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

- ประชาชนต าบลเลิง
แฝก 

22.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 

100,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัโทษของยา
เสพติด  

- เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ต าบล เลิงแฝก 

23.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด 
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลส าคัญ 

152,500.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อปอ้งกันและลด
อุบัติในช่วงเทศกาล
ส าคัญภายในต าบลเลิง
แฝก  

- เทศกาลปีใหม ่เทศกาล
สงกรานต์ 

24.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการด าเนิน
กิจการลูกเสือ 
ชาวบ้าน 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อจัดกิจกรรม
ลูกเสือชาวบา้น  

- ลูกเสือชาวบ้าน ต าบล
เลิงแฝก 

25.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
เพื่อรักษา ความ
สงบเรียบร้อย 

50,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อจัดฝกึอบรม
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในต าบล
เลิงแฝก  

- ต าบลเลิงแฝก 

26.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสามวยั ต้าน
ภัยยาเสพติด 

280,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  

- เยาวชน ประชาชน 
ต าบลเลิงแฝก  

27.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

100,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ
ป้องกันตนเองไม่ให้
ป่วยดว้ยโรคติดต่อที่
ป้องกันเองได้  

- ประชาชนต าบล เลิง
แฝก 



10 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

28.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการหน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัย เฉลิมพระ
เกียรติ 

450,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการการแพทย์
ที่มีมาตรฐาน บริการ
ได้อย่างทันท่วงที  

- ประชาชนต าบล เลิง
แฝก 

29.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิ ภาพ
การป้องกันและ
ควบคุม โรค 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให้
เกิดความพร้อมในการ
ป้องกันและควบคุม
โรค  

- ประชาชนต าบล เลิง
แฝก 

30.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน 
การจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่  

- ประชาชนต าบล เลิง
แฝก 

31.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสุขภาพ 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
เห็น คุณค่าในตนเอง
และสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  

- เยาวชนต าบล เลิงแฝก 
อายุระหว่าง ๑๔ - ๒๕ ป ี

32.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคน ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราช
ปณิธานศาสตรา 
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

70,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่อให้สุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ซ่ึงจะเป็นผลให้คนและ
สัตว์ปลอดภยั และไม่
เสียชีวิตจาก โรคพิษ
สุนัขบ้า - เพื่อปอ้งกัน
การเกิดและแพร่
ระบาดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  

- สุนัขและแมวในพื้นที ่
ต าบลเลิงแฝก ทั้ง ๑๕ 
หมู่บ้าน จ านวน ๑,๐๙๑ 
ตัว 

33.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

- ผู้พิการต าบล เลิงแฝก 

34.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

โครงการพัฒนา
สตรีและสร้าง 
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

30,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสตรีต่อครอบครัว  

- สตรีต าบลเลิงแฝก 

35.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่๕ 

300,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๔ จุด 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

36.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่๗ 

150,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๓ จุด 

37.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่๙ 

170,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๑ จุด 

38.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่
๑๐ 

300,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๑๒ จุด 

39.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่
๑๑ 

300,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพือขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๔ จุด 

40.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่
๑๒ 

120,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๑ จุด 

41.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่
๑๔ 

300,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๑ จุด 

42.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที ่
๑๕ 

110,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

๒ จุด ตามเอกสาร หน้า 
๑๓ 

43.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเกษตร
พอเพียงตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เกษตรกรต าบลเลิงแฝก 

44.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๗ 

157,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จ านวน ๓ จุด
(รายละเอียดตามแผน 
๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) 

45.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการบุกเบิก
ถนน ยกรอ่ง พูน
ดิน พร้อมลงลูกรัง 
หมู่ที่ ๙ 

130,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อบกุเบิกถนน ยก
ร่องพูนดิน พร้อมลง
ลูกรัง  

- บุกเบกิถนน ยกร่อง พูน
ดิน พร้อมลงลูกรัง จาก
บ้านนายหนูพัน เท่ียงท า
ถึง สวนหลวง กวา้ง ๕ ม.
ยาว ๘๐๐  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

46.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ 

248,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- ขยายไหล่ทาง คสล. จุด
ที่ ๑ จากบา้นนาย สีโห 
หมื่นสา ถึง อบต. ทั้งสอง
ฝั่ง กว้าง ๒ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร จุดที่ ๒ จากหนา้ 
รร. เลิงแฝกบัวแก้ว กว้าง 
๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. 

47.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ประปาหองสูง หมู่
ที่ ๑ 

373,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อกอ่สร้างประปา
หอสูง  

- ก่อสรา้งประปาหอสูง 
บริเวณสามแยกหนองแต ้

48.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการบุกเบิก
ถนนยกร่องพูน ดิน 
พร้อมลงลูกรัง หมู่
ที่ ๑๒ 

173,500.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา  

- บุกเบกิถนน พร้อมลง 
ลูกรัง จากนานายถวิล ศรี
หวัง ถึงถนนโคกกู-่ ปอ
แดง กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร 

49.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการบุกเบิก
ถนน ยกรอ่ง พูน
ดิน พร้อมลงลูกรัง 
หมู่ที่ ๑๕ 

195,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา  

- บุกเบกิถนน ยกร่อง พูน
ดิน พร้อมลงลูกรัง รอบ
ดอนเพิ่ม กวา้ง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร 

50.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
3 

318,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจร เพื่อให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

๒ จุด ตามเอกสาร
เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ หน้า 
๑๔ 

51.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเสริมผิว
จราจรถนน หิน
คลุก หมู่ที่ ๔ 

334,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา เพื่อให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

๒ จุด 

52.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่
6 

327,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจร เพื่อให้
ประชาชนได้รับได้รับ
ความสะดวก 

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก 
2 จุด 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

53.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู8่ 

322,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจร เพื่อให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ตามเอกสารแนบหน้า 
๑๙ 

54.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
เฉลิม พระเกียรติ 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในที่สาธารณะ
ต าบล - เพื่อเพิ่ม
จ านวนปา่ไม้  

- ที่สาธารณะชุมชน 
ต าบลเลิงแฝก 

55.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน  

- ต าบลเลิงแฝก 

56.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร ท้องถิ่น
รักษ์โรค (อถล.) 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อเป็นการถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาล ๑๐ - เพื่อให้
เข้าใจในบทบาทหนา้ที่
ของตนเอง  

- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ 
โลก 

57.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
อาสา ปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ 
"จิตอาสาสร้าง ป่า 
รักษ์น้ า" 

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจง
รักษ์ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ - เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่าให้กบั
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ  

- เชิงปริมาณ ประเทศ
ไทยมีต้นไม้เพิ่ม ขึ้น
ภายในป ี๒๕๖๒ - เชิง
คุณภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขยีว
ท าให้สิ่ง แวดล้อมดีขึ้น
และช่วยลด ภาวะโลก
ร้อน 

58.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการแก้ไข
ปัญหาผักตบชวา 
และวัชพืช คืน
คลองน้ าใสตาม 
แนวทาง
พระราชด าร ิ

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงสภาพแม่น้ า 
ล าคลองแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตพื้นที่
ต าบลเลิงแฝกให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์   

- ผู้บริหาร พนักงาน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.
อบต. ประชาชน ต าบล
เลิงแฝก และ หนว่ยงาน
ต่างๆ 

59.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระ ราชด าริ  

30,000.00 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อสนอง
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี - 
เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลเลิงแฝก"  
 

- ผู้บริหาร พนักงาน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.
อบต. ประชาชน ต าบล
เลิงแฝก และ หนว่ยงาน
ต่างๆ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

60.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอสูง 
พร้อมท่อส่งน้ า หมู่
ที่ ๒ 

381,800.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคอย่างพอเพยีง 

ตามเอกสารแนบหน้า 
๒๑ 

61.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการฝึกอบรม 
และศึกษา ดูงาน 
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง 

3,890.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน - เพื่อ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. และพนกังาน 
ทุกคน  

- ผู้บริหาร สมาชิก สภา 
อบต. พนักงาน ทุกคน 

62.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติ
การ่วมในการ
ช่วยเหลือ 
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอกกุดรัง 
จังหวัด
มหาสารคาม 

45,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้เป็นศูนยก์ลาง
ของ อปท. ในเขต
อ าเภอกุดรัง ในการ
รวบรวมข้อมูลสถานะ
ภัยที่เกิด จ านวน
ประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบ และวิธกีาร
ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  

- อปท. ในเขตอ าเภอ กุด
รัง 

63.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
จัดเก็บภาษ ี

10,000.00 ส านัก/กอง
คลัง 

- เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

- งานจัดเก็บรายได้ 

64.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการเชิดชู
เกียรติ พนักงาน 
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 
โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ 
 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ - เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ - เพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ 
อบต.เลิงแฝก  

- พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนัก 
งานจ้าง อบต.เลิงแฝก - 
ประชาชนต าบลเลิงแฝก 
ผู้รับบริการ อบต.เลิงแฝก 

65.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 
 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ศพด.อบต.เลิงแฝก 

2,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้าใจในการดูแลเด็ก
ในปกครองได้ดียิ่งขึ้น  

- ผู้ปกครองนักเรียน 
ศพด.อบต.เลิงแฝก 

66.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 
 

โครงการก่อสร้าง
โดมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

215,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อกอ่สร้างโดมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

- ศพด.อบต.เลิงแฝก 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
 

ผลผลิต 

67.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง โครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

300,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย ์

- เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

คณะกรรมกรรหมู่บ้าน 
จ านวน ๑๕ หมูบ่้านๆละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

68.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อ อบต.เลิงแฝก 

ประชาชนต าบลเลิงแฝก
ผู้รับบริการต่อ อบต.เลิง
แฝก 

69.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิง
แฝก เพื่อชว่ยเหลือ
เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

50 คน 

70.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าห้องส้วม
บริการประชาชน 

250,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ตามเอกสารแนบหน้า 
๒๒ 

71.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการก่อส้าง/
ปรับปรุงรั้ว
คอนกรีตที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก 

400,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้
สวยงามขึ้น 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้าน
ทิศตะวันตก ระยะทาง 
๖๐ เมตร ปรับปรุงรั้ว
ด้านทิศเหนือ 

72.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการก่อสร้าง
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

500,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงาน ได้น้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ เพื่อให้เกิดความ
สง่างามและสมพระ
เกียรติ 

ตามเอกสารแนบหน้า 
๒๓ 

73.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลากร 

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ กู้ชีพ-กู้ภัย 

200,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อก่อสร้างศูนย์กู้ชพี-
กู้ภัย อบต.เลิงแฝก 

ตามเอกสารแนบหน้า 
๒๓ 
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๑.๓  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญตัิ/

เทศบัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านสรา้งสังคมแห่ง
การเรยีนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

30,000.00 8,337.00 8,337.00 21,663.00 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสรา้ง
ชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

(12) โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 

20,000.00 900.00 900.00 19,100.00 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสรา้ง
ชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

1.โครงการรณรงค์
ป้องกันลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลส าคัญ 

152,500.00 138,680.00 138,680.00 13,820.00 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสรา้ง
ชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

1.โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสามวัย
ต้านภัยยาเสพติด 

280,000.00 241,649.00 241,649.00 38,351.00 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสรา้ง
ชุมชนเข้มแข็ง การ
พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาสตรี
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

30,000.00 29,970.00 29,970.00 30.00 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 7 

157,000.00 157,000.00 0.00 0.00 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอสูง หมู่ที่ 1 

381,800.00 381,800.00 0.00 0.00 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการบุกเบิกถนน
ยกร่องพูนดินพร้อม
ลงลูกรัง หมู่ที่ 12 
 

173,500.00 172,500.00 172,500.00 1,000.00 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการบุกเบิกถนน
ยกร่องพูนดินพร้อม
ลงลูกรัง หมู่ที่ 15 

195,000.00 194,000.00 0.00 1,000.00 
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 ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญตัิ/

เทศบัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่3 

318,000.00 296,500.00 296,500.00 21,500.00 

11.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเสรมิผิว
จราจรถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 4 

334,000.00 334,000.00 0.00 0.00 

12.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที ่6 

327,000.00 287,800.00 287,800.00 39,200.00 

13.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 

322,000.00 283,700.00 283,700.00 38,300.00 

14.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
อาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา 
สร้างป่า รักษ์น้ า 

30,000.00 2,820.00 2,820.00 27,180.00 

15.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอสูงพร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 2 

381,800.00 381,800.00 0.00 0.00 

16.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
บุคคลากร 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

10,000.00 9,920.00 9,920.00 80.00 

17.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
บุคคลากร 

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

5,000.00 1,080.00 1,080.00 3,920.00 

18.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
บุคคลากร 

โครงการก่อสร้างโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

332,000.00 332,000.00 0.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญตัิ/

เทศบัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

19.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
บุคคลากร 

โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

20.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
บุคคลากร 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงรั้วคอนกรตี
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิง
แฝก 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 
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๑.๔  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 

 ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

18 6,196,740.00 10 236,000.00 1 8,337.00 1 8,337.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิให้เป็นแหล่ง
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย ์

4 267,300.00 4 137,000.00     

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

34 4,892,800.00 28 734,200.00 4 411,199.00 4 411,199.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30 14,676,524.00 11 2,238,300.00 8 2,107,300.00 4 1,040,500.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ
และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 3,211,800.00 7 531,800.00 2 384,620.00 1 2,820.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคคลากร 

19 6,274,000.00 13 923,990.00 5 773,000.00 3 41,000.00 

 รวม 117 35,519,164.00 73 4,801,290.00 20 3,684,456.00 13 1,503,856.00 
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๑.๕  ปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เป็นการด าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้นแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่
ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของ
ผู้บริหาร 
 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  พบว่า  มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่ง
สามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังนี้ 
 ๑.  ปัญหางบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
 ด้วยสภาพทางกายขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ด้านการพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เพ่ือชุมชน  ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน  คือ  ถนนภายในหมู่บ้าน  และร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  รวมทั้งถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในต าบลเพราะว่ายังขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการ  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  เห็นว่าควรประสานหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือน า
งบประมาณมาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการ  เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นต่อไป 
 อีกทั้งการที่จ าเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดย
จะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ  ความคุ้มค่าของงบประมาณ  ตลอดจนประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ  ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  งบประมาณตามที่ได้รับ
ประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาทนั้นมีการจัดสรรงบประมาณมาให้แต่
ไม่เปน็ไปตามที่ประมาณไว้  เช่น  ประเภทรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้  และเงินอุดหนุน 
 ๒.  ปัญหาจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  มีจ านวนมาก 
 จะพบว่าจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยเฉพาะโครงการในช่วง
แผนปี  ๒๕๖๔  มีจ านวน  ...  โครงการ  โดยสามารถน ามาปฏิบัติเองได้ ...  โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ ...  
ดังนั้น  ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ  ความคุ้มค่าของโครงการ  
และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 
 ๓.  ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  หรือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร 
 ๔.  แนวทางในการแก้ไข 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มีความเห็นว่าในเรื่อ
งบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการค านึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ  “งบประมาณต้องมา
จากแผน  มีแผนถึงจะมีงบประมาณ”  ดังนั้น  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพ่ือให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น 
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๒.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 ๑)  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
 ๒)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 
 ๓)  ยุทธศาสตร์  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
  (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๔)  วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
  (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
  (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
  (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 
  (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
  (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 
 ๒.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 ๑)  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
 ๒)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
 ๓)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
 ๔)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
 ๕)  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
  (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 
  (๓)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
๕  คะแนน 
  (๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๕  คะแนน 
  (๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐  ๕  คะแนน 
  (๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
  (๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง   มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
  (๙)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลลิตโครงการ)  ๕  คะแนน 
  (๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
  (๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๕  คะแนน 
  (๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 
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 ๒.๓  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 ๑)  ก าหนดกรอบเวลา  (Time  &  Time  Frame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
  (๑)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก  อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง 
  (๒)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา 
  (๓)  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓)  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลมาปฏิบัติงาน 
 ๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  กรอบความก้าวหน้า  แผนงาน  โครงการต่าง ๆ  จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ  ๕  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่าน 
 ๕)  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้จริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นที่  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
 ๖)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต  
(Outcome  and  Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
 ๒.๔  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเลิ งแฝก
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  ๒.๔.๑  ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ส าหรับติดตามการท างบประมาณ  การลงนามสัญญา  และการเบิกจ่าย 
  ๒.๔.๒  ใช้การสังเกต  (observations)  เพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  
มีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต  แบ่งเป็น 
   ๒.๔.๒.๑  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant  observation)  เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวต าบลเลิงแฝก  หรือตัวบุคคล  
มีกิจกรรมร่วมกัน 
   ๒.๔.๒.๒  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant  observation)  หรือ
การสังเกตโดยตรง  (Direct  observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
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๒.๔.๓  ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  ตามคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส าหรับราย
โครงการและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ดังนี้ 

  -  แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
  -  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  -  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  -  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  โดยก าหนดให้ความพึงพอใจที่มากกว่า  ...  ถือว่าประสบความส าเร็จสูง  ความพึงพอใจที่อยู่
ระหว่าง  ...  ถือว่าประสบความส าเร็จปานกลาง  ความพึงพอใจน้อยกว่า  ..  ถือว่า  ประสบความส าเร็จต่ า 
  ๒.๔.๔  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด 
 ๒.๕  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
๒. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐  
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)  
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)  
    ๓.๕ กลยุทธ์  (๕)  
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ (๕)  
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
    ๓.๘ แผนงาน (๕)  
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  

รวม ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐  
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐  
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)  
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕)  
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕)  

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕)  
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาต ิ

(๕)  

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (๕)  
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริสร้างให้ประเทศ
มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕)  

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (๕)  
    ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(๕)  

    ๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)  
รวม ๑๐๐  

แบบสอบถาม 

-  แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
-  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
-  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
-  แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
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ส่วนที่  ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐  
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)  
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)  
    ๓.๕ กลยุทธ (๕)  
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ (๕)  
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
    ๓.๘ แผนงาน (๕)  
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  

รวม ๑๐๐  
 
๑.๒  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 หน่วยงานในสังกัดไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานเท่าที่ควร  

การรวบรวมจึงไม่ครบถ้วนรอบด้าน 
๑.๓  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 มีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น  ขาดเพียงการจับคู่ข้อมูลอีกเพียง

เล็กน้อยก็จะมีความสมบูรณ์ 
๑.๔  ยุทธศาสตร์ 
 มีการเชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
และยังได้น าโครงการพัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  



26 
 

๒.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๑  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐  
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐  
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)  
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕)  
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕)  

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕)  
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕)  

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕)  
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕)  

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (๕)  
    ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕)  

    ๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)  
รวม ๑๐๐  

 
 ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 ได้สรุปได้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจัดท าแผนได้อย่างดี 
 ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 มีการรวบรวมโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร  แต่ได้มีการสรุปโครงการส าคัญไว้แล้ว  ควรรวบรวม
ให้มีความครบถ้วนทุกโครงการที่ได้จัดท าในห้วงที่ผ่านมา 
 ๒.๔ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 ควรมีการพิจารณาโครงการทุกโครงการให้จัดท าโดยค านึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อประชาชน
ในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 
 ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การเชื่อมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยังได้น า
โครงการพัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ๒.๖ โครงการพัฒนา 
 ก าหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจน  งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับโครงการ ยังไม่ก าหนดตัวชี้วัด  และผล
ที่คาดว่าจะได้รับยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 ๓.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
๑. เพศ         (   )  ชาย  ๑๔๙               (   ) หญิง  ๒๐๑ 
๒. อายุ         (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ๑๒        (   ) ๒๐-๒๙ปี  ๒๔            (   ) ๓๐-๓๙ ปี  ๔๕ 
                  (   ) ๔๐-๔๙ ปี   ๕๖          (   ) ๕๐-๕๙ ปี  ๑๓๕         (   ) ๖๐ ปีขึ้นไป  ๗๘             
๓. การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา  ๑๘๖       (   ) มัธยมศึกษา   ๘๓         (   ) อนุปริญญา  ๒๙ 
                  (   ) ปริญญาตรี   ๓๑         (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  ๒๑   (   ) อ่ืน ๆ  ๐ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ  ๖๒            (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๑๖   (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๔๙ 
                 (   ) รับจ้าง  ๑๕๗             (   ) นักเรียนนักศึกษา ๑๑     (   ) เกษตร  ๕๕ 
                 (   )  อื่น ๆ 
๓.๒  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 266 84 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 196 154 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 199 151 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 255 95 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 260 90 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 153 197 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 289 61 0 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 244 106 0 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 297 53 0 

รวม 2,159 991 0 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 199 151 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 225 125 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 188 162 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 235 115 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 287 63 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 162 188 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 236 114 0 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 209 141 0 

รวม 1,741 1,059 0 
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 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 288 62 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 166 184 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 202 148 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 195 155 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 187 163 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 182 168 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 179 126 0 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 185 120 0 

รวม 1,584 1,018 0 
 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 208 97 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 281 24 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 175 130 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 188 117 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 261 44 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 177 128 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 182 123 0 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 174 131 0 

รวม 1,489 794 0 
 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 192 113 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 197 108 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 184 121 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 175 130 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 199 106 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 182 123 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 165 1๔0 0 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 167 138 0 

รวม 1,461 979 0 
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ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 223 82 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 195 110 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 147 158 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 153 152 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 160 145 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 166 131 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 187 118 0 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 188 117 0 

รวม 1,419 1,027 0 
 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 187 118 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 190 115 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 154 151 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 158 147 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 209 96 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 175 30 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 178 127 0 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 156 149 0 

รวม 1,507 933 0 
 
 ๓.๓  แผนการด าเนินงาน 
 หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการด าเนินงานเท่าที่ควร  การจัดท าโครงการทุกครั้งจะรอ
ฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือ  จึงไม่มีความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
        -  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๙๐ 
                 -  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๐ – ๕๙  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๔๔.๒๖ 
        -  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๙๘ 
                 -  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๔๗ 
 ๔.๒  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
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 ๔.๓  แผนการด าเนินงาน 
 หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการด าเนินงานเท่าที่ควร  การจัดท าโครงการทุกครั้งจะรอ
ฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือ  จึงไม่มีความพร้อมในการจัดท า
โครงการ 
๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น √  
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

√  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
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 ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุม
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องงถิ่น  มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในส่วนของการจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีการ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (   )  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม-ธันวาคม)   (   )  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม-มีนาคม) 
 (   )  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน-มิถุนายน)   ( √ )  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (หน่วยเป็นล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

      18 6.196   18 6.196 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

      4 0.267   4 0.267 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชน
เข้มแข็ ง การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

      34 4.892   34 4.892 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

      30 14.676   30 14.676 
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

      12 3.211   12 3.211 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคคลากร 

      19 6.274   19 6.274 

รวม       117 75.591   117 75.591 
   ๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (หน่วยเป็นล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

      18 6.196   18 6.196 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

      4 0.267   4 0.267 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชน
เข้มแข็ ง การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

      34 4.892   34 4.892 
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

      30 14.676   30 14.676 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

      12 3.211   12 3.211 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคคลากร 

      19 6.274   19 6.274 

รวม       117 75.591   117 75.591 
 ๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง 
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี 
การเพ่ิมเติม 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

๑ 0.083         ๑ 0.083 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

0 0         0 0 
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง 
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี 
การเพ่ิมเติม 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชน
เข้มแข็ ง การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

4 0.041         4 0.041 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 1.040         4 1.040 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1 0.002         1 0.002 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคคลากร 

3 0.004         3 0.004 

รวม 13 1.503         13 1.503 
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 ๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 8,337.00 0.55   8,337.00 0.55 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

0.00 0.00   0.00 0.00 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 411,199.00 27.34   411,199.00 27.34 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 1,040,500.00 69.19   1,040,500.00 69.19 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2,820.00 0.19   2,820.00 0.19 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 41,000.00 2.73   41,000.00 2.73 
รวม 1,503,856.00    1,503,856.00  

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๒๕๖๔ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิก 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองบอน 
หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านเลิงแฝก 

√   ๓,๖๙๘,๐๐๐ ๓,๖๙๘,๐๐๐ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ปราสาท หมู่ที่ ๕ ถึงเขตต าบลหนองคูขาด 

√   ๔,๑๙๐,๐๐๐ ๔,๑๙๐,๐๐๐ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวแก้ว 
หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านศรีอรุณ ต าบลหนองแวง 

√   ๕,๕๘๗,๐๐๐ ๕,๕๘๗,๐๐๐ 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
บอน หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง 

√   ๖,๙๘๔,๐๐๐ ๖,๙๘๔,๐๐๐ 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิก 

๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกาว 
หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๑ ต าบลเลิงแฝก 

√   ๘,๓๘๐,๐๐๐ ๘,๓๘๐,๐๐๐ 

รวม    28,842,000 28,842,000 

ส่วนที่  ๔  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  (มีการบรรจุแผนพัฒนาเป็นจ านวนมากแต่ไม่น ามาท างบประมาณ) 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  ๒๕๖๔ 
๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
 จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ 

ได้ปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 18 1 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

4 0 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 34 4 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 30 4 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 1 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 19 3 
รวม 117 13 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินการ 
๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 266 84 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 196 154 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 199 151 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 255 95 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 260 90 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 153 197 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

289 61 0 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 297 53 0 
ภาพรวม 1,915 790 0 
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๕.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.90 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
ภาพรวม 7.14 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.90 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90 
ภาพรวม 7.05 
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

ไม่เลือก     
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.90 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
ภาพรวม 7.14 

  
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

ไม่เลือก     
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.90 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.90 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
ภาพรวม 7.01 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.90 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
ภาพรวม 7.05 
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.10 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.30 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
ภาพรวม 7.20 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

ไม่เลือก     
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ด้านที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ        (   )  ชาย  42.57             (   ) หญิง  57.43  
๒. อายุ        (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี   3.43    (   ) ๒๐-๒๙ ปี   6.86           (   ) ๓๐-๓๙ ปี   12.86 
                 (   ) ๔๐-๔๙ ปี    16.00     (   ) ๕๐-๕๙ ปี   38.57         (   ) ๖๐ ปีขึ้นไป  22.29                         

 

๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา 53.14     (   ) มัธยมศึกษา  23.71        (   ) อนุปริญญา  8.29 
                 (   ) ปริญญาตรี  8.86         (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 6.00    (   ) อ่ืน ๆ  0 

 

๔. อาชีพหลัก  (   ) รับราชการ  17.71  (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 4.57 (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว14.00 
                  (   ) รับจ้าง  44.86       (   ) นักเรียนนักศึกษา 3.14    (   ) เกษตร 15.71 
                  (   )  อื่น ๆ  0 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 266 84 0 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 196 154 0 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 199 151 0 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 255 95 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 260 90 0 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 153 197 0 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 289 61 0 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 244 106 0 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 297 53 0 

รวม 2,159 991 0 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมากอยู่ที่ 2,159 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง 
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบที่  ๓/๒  แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลทั่วไปซ้ ากันอีก 
ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.90 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.20 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.20 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.00 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.20 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6..90 
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๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.40 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.10 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.10 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.30 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90 

 
๘. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.10 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.90 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.10 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
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๙. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.10 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.00 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 

๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.20 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.30 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.90 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.90 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.10 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 
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ส่วนที่  ๔ 
สรุป  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๑.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๑.๑  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
        คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้เป็นอย่างดีท า
ให้มีความส าเร็จเป็นอย่างดี 
 ๑.๒  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        ตั้งแต่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เป็นต้นมา  ได้มีการจ ากัด
โครงการพัฒนาให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการที่จะบรรจุไว้เพ่ือเพียง
ให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้น าไปปฏิบัติจะไม่ให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้ร้อยละ
ของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง  ในการด าเนินการต่อไปนี้จะต้องพยายาม
ให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยร่างโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับงบประมาณที่จะ
ได้รับการอนุมัติ  และต้องจัดท าโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
 ๑.๓  ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
                 การก าหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน  ประมาณการจริงตามสภาพพ้ืนที่  หากยังมี
การขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพ้ืนที่  แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการผู้เกี่ยวข้อง
ต้องไขรายละเอียดให้มีความพร้อม 
 ๑.๔  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                 โครงการที่ได้รับอนุมัติควรด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ  โดยการด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงานจะเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด 
 ๑.๕  ผลส าเร็จที่วัดได้ 
                 มีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในขณะก าลังด าเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จ
จะมีความถูกต้องอย่างมาก  และมีความน่าเชื่อถือสูง  ดังนั้นเมื่อจัดท าโครงการควรเร่งสอบถามความถึงพอใจ
โดยทันท ี
๒.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๒.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
        ๒.๑.๑  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณีใด  การจัดท าหรือทบทวน  การ
เพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลง  ควรพิจารณาค านึงถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้ว ว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม ่
                 ๒.๑.๒  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                 ๒.๑.๓  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น 
        ๒.๑.๔  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน  ควรพิจารณาด าเนินงานให้เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาของแผนการด าเนินงานประจ าปีตามที่ได้มีการประกาศใช้ 
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        ๒.๑.๕  ในอนาคตหากมีการจัดท าพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง  ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของความพร้อมของสภาพพ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลสัมฤทธิ์  และผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม  รวมทั้งการค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
 ๒.๒  ข้อสังเกต 
        ๒.๒.๑  เหตุใดจึงไม่ด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
        ๒.๒.๒  เหตุใดจึงไม่ใช้ข้อ  ๘๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาใช้ในการบริหารงบประมาณ 
        ๒.๒.๓  เหตุใดการขอจ่ายเงินสะสมท าไมจึงไม่น าโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือที่
จัดท างบประมาณแล้ว  แต่เลือกท าโครงการใหม่ทั้งหมด 
 ๒.๓  ข้อเสนอแนะ 
        ๒.๓.๑  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว  ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับ
การเบิกจ่ายจริง 
        ๒.๓.๒  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกควรมีการ
ประเมินผลด้านความส าเร็จของโครงการ  ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
        ๒.๓.๓  โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  ควร
เน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 
         ๒.๓.๔  ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้นแผนพัฒนาควรค านึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่ก่อนทุกครั้ง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  และสถานะ
ทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 
       ๒.๓.๕  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝกให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการโดยหาแนวทาง  วิธีการให้เกิดกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้  ตรวจสอบการด าเนินโครงการมาก
ขึ้น  ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีด าเนินการต่าง ๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของ
ประชาชนลดน้อยลง  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับประชาชนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงรายละเอียดและ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
       ๒.๓.๖  ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิง
แฝกอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 
       ๒.๓.๗  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ  ตลอดจน
ด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และไม่ควรให้โครงการไปด าเนินการในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ  ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
  
  



49 
 

๒.๔  ผลการพัฒนา 
                 ควรน าผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ครั้ง  และทุกโครงการควรค านาณต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ 
 ๒.๕  ผลสรุปภาพรวม 
       ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยปี  พ.ศ.
๒๕๖๔  ได้มีการน าโครงการพัฒนาทั้งหมอจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในฉบับแรก  และที่เพ่ิมเติมในระหว่าง
ปีงบประมาณก็มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมขึ้น  ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น  หากพิจารณาถึง
โครงการที่มีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น ก็จะพบว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้  ถึงอย่างไรก็
ดีจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
อยู่หลายโครงการพอสมควร  ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่หลายปัจจัย  เข่น  ด้าน
งบประมาณท่ีจ าเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน  หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 
      ดังนั้น  ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจ าเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบ
เพ่ือความมั่นคง  ยิ่งยืน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลัก  “ร่วมคิด  ร่วมท า  และร่วมตัดสินใจ”  การมีข้อมูลส าคัญ ๆ อื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดท า
ข้อมูล  กาด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  เป็นต้น้  รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การจัดท าบริการสาธารณะและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีให้ได้มากท่ีสุด 
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ผนวก  ๑  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
------------------------------------------------------------------------- 
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ผนวก  ๒  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
---------------------------------------------------------------------------- 

แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนกรกฎาคม-กันยายน หรือไตรมาสที่ ๔  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (   )  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม-ธันวาคม)  (   )  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม-มีนาคม) 
         (   )  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน-มิถุนายน)          (   )  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (หน่วยเป็นล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

            

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

            

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชน
เข้มแข็ ง การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

            

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

            

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคคลากร 

            

รวม             
๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (หน่วยเป็นล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

            

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

            

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชน
เข้มแข็ ง การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

            

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคคลากร 

            

รวม             
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม       
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์       
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ       
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง       
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร       
รวม       
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗.  โครงการกที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ๒๕๖๔ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่ายไป 

      
รวม      

ส่วนที่  ๔  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบที่  ๓/๑  แบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ............................................. 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  ๒๕๖๔ 
๓.  ยุทธศาสตร์  และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
 จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ 

ได้ปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม   
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง   
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร   
รวม   

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินการ 
๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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๕.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

     

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

     
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

  
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

     

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

     

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

 ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ประเด็น 
 

หน่วย 
คะแนนความพึงพอใจ 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๒  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ         (   )  ชาย                       (   ) หญิง  
๒. อายุ         (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี              (   ) ๒๐-๒๙ ปี               (   ) ๓๐-๓๙ ปี    
                  (   ) ๔๐-๔๙ ปี                  (   ) ๕๐-๕๙ ปี               (   ) ๖๐ ปีขึ้นไป                           

 

๓. การศึกษา   (   ) ประถมศึกษา              (   ) มัธยมศึกษา              (   ) อนุปริญญา 
                  (   ) ปริญญาตรี                 (   ) สูงกว่าปริญญาตรี       (   ) อื่น ๆ 

 

๔. อาชีพหลัก  (   ) รับราชการ                 (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
                  (   ) รับจ้าง                      (   ) นักเรียนนักศึกษา       (   ) เกษตร 
                  (   )  อื่น ๆ 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   .ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบที่  ๓/๒  แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลทั่วไปซ้ ากันอีก 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
๘. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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๙. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ประเด็น คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ที่ปรึกษา 
 ๑)  นายอนุสรณ์  ดวงศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 ๒)  นางจิตรอารีย์  บุหรัน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

คณะผู้จัดท า 
 ๑)  นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๒)  นายชลชัย  อาษาท า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้พิมพ์/เรียบเรียง 
 ๑)  นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๒)  นายชลชัย  อาษาท า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ให้ข้อมูล 
 ๑)  นางเบญจพร  ค าสา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๒)  นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๓)  นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๔)  นายชลชัย  อาษาท า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๕)  นางสาวพันทิวา  วิจารณ์จิตร ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
 
 

  

 

 


