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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รอบเดือนธันวาคม) ขึ้น เพ่ือให้ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงาน ว่าได้ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประชาชนพึงพอใจ
หรอืไม่ อันจะน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน  จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง   

การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยก าหนด
เปูาหมายเป็นรายปี และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการต่าง  ไปด าเนินการ ตาม
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชยได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ อันจะสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง   
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  ส่วนการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่
ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง 

๒.๑ ความก้าวหน้าของโครงการที่ก าลังด าเนินการ/ความส าเร็จของโครงการการที่ท าไปแล้ว ว่าได้ผล
มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

๒.๒ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน (การเบิกจ่ายล่าช้า) 
ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอื่น  และการหาแนวทางการแก้ไข 

๒.๓ ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง  ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการต่อไป 

๒.๔ ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง  ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ ดังนี้  
 ๓.๑ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงานเป็นไปอย่างเพียงพอที่จะให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ  
 ๓.๒ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ตั้งหรือไม่ 

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล  
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้  การติดตามเป็นการ
ตรวจสอบระหว่างการด าเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการออกส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้
ได้รับผลจากโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกปี โดยใช้แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลผ่านระบบ e-Plan เป็นแบบติดตามแผนพัฒนา โดยระบบ e-Plan 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของการด าเนินงานโครงการต่าง  ตามแผนและวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ได้ก าหนด
ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ 1 ครั้ง คือภายในเดือนธันวาคม แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เพ่ือ
น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรี
คันไชย และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
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ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนา เป้าประสงค์   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

๑. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
“เดื่อศรีคันไชย  น่าอยู่  ประชาชนมีความรู้  เชิดชูคุณธรรม 

รักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  เศรษฐกิจดี  ไม่มียาเสพติด” 

๒. ยุทธศาสตร์ 
 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  

๓. เป้าประสงค์ 
  ๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
  ๒) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีอาชีพที่มั่นคงและหลากหลาย 
  ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
  ๕) มีการสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                     6) มกีารวางแผนและส่งเสริมการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
                     7) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     8) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 

๔. ตัวช้ีวัด 
 ๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒) จ านวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพและทักษะทางอาชีพ 
 ๓) จ านวนเด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๔) เด็กเล็กผ่านการพัฒนา เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา 
 ๕) จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
 ๖) ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการดูแล ฟ้ืนฟู มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปอย่าง

ยั่งยืน 
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๕. ค่าเป้าหมาย 
  ๑) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   - ค่าเปูาหมาย  ไม่ต่ ากว่า  25  โครงการ/ปี 
   ๒) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
   - ค่าเปูาหมาย   ไม่ต่ ากว่า  ๒  โครงการ/ปี 

  ๓) ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ค่าเปูาหมาย   ไม่ต่ ากว่า  10 โครงการ/ปี 
                     4) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
                               - ค่าเปูาหมาย   ไม่ต่ ากว่า  1   โครงการ/ปี  

 5) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   - ค่าเปูาหมาย  ไม่ต่ ากว่า  35  โครงการ/ปี 

๖. กลยุทธ์ 
           1) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ

และท่ัวถึง 
                   2) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

            3) ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
                    4) พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
                    5) พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
                    6) พัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
                    7) ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

            8) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม ระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
                    9) พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย   

         10) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

๑. การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก  ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาท้องถิ่น  

 

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
    กับศักยภาพของท้องถิ่น  

 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
๒.รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 
   ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)          ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) 
  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)                ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารในหน้าถัดไป) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ (๒๕61) ปีที่ ๒ (๒๕๖2) ปีที่ ๓ (๒๕๖3) ปีที่ 4 (2564) ปีที่ 5 (2565) รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

33 29,809,000 41 35,249,000 43 36,299,000 39 36,109,000 37 36,009,000 193 173,715,000 

๒. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การค้า และการ
ลงทุน 

4 24,310,000 5 24,510,000 5 2,4510,000 5 24,510,000 5 24,510,000 24 122,350,000 

๓. ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8 1,740,000 13 2,400,000 6 240,000 3 100,000 2 70,000 32 4,550,000 

๔. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แบบบูรณาการ 

7 4,190,000 7 4,250,000 5 1,040,000 6 1,140,000 5 1,040,000 30 11,660,000 

5. ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

52 22,310,000 73 30,783,000 54 27,408,000 34 17,613,000 33 16,613,000 256 114,727,000 

รวม 104 82,359,000 139 97,192,000 113 89,497,000 87 79,472,000 82 78,242,000 535 427,002,000 

 
 

 
 



๘ 
 

 
 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕63 รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ        

ที่เสร็จ  
จ านวนโครงการที่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์(43) 18 41.86 - - 25 58.14 
- - - - 43 100 

๒. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า 
และการลงทนุ(5) 1 20.00 - - 4 80 

- - - - 5 100 

๓. ด้านการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(6) 

3 50.00 - - 3 50.00 
- - - - 6 100 

๔. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการ
(5) 

2 40.00 - - 3 60.00 
- - - - 5 100 

5. ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
(54) 29 53.70 - - 25 46.30 

- - - - 54 100 

รวม (113) 53 46.90 - - 60 53.10 - - - -   

 
สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  113  โครงการ 

  โครงการที่น ามาปฏิบัติ                  53  โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   53 x  100     =  46.90 
                  113 
     อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการ 46.90 % 
 



๙ 
 

 
 

     ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕63 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(36,299,000) 

22,646,144.06 62.39 - - 22,646,144.06 62.39 

๒. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และ
การลงทุน(24,510,000) 

10,000 0.04 - - 10,000 0.04 

๓. ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(240,000) 

47,890 19.95  - 47,890 19.95 

๔. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ
(1,040,000) 

25,980 2.50 - - 25,980 2.50 

5. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(27,408,000) 

8,468,265.72 30.89 - - 8,468,265.72 30.89 

รวม (89,497,000) 31,198,279.78 34.86     
 
 หมายเหตุ - ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕63 รอบเดือนธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 34.86 
 
   

 
 



๑๐ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
                 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19  งบประมาณที่ได้รับ 44,739  บาท งบประมาณเบิกจ่ายไป 44,739  บาท 

 
         ๗. เปรียบเทียบโครงการ และ งบประมาณ ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 
             (ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕63 กับ แผนการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕63) 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา 

 โครงการ 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ตามแผนการด าเนินงาน 

เปรียบเทียบโครงการ 
(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบ
งบประมาณ 
 (ร้อยละ) 

๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 43 36,299,000  32 28,538,440 74.42 78.62 
๒. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า 
และการลงทุน 

5 24,510,000  
3 480,000 60 1.96 

๓. ด้านการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6 240,000 
 

5 210,000 83.33 87.50 

๔. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 

5 1,040,000  
4 340,000 80.00 32.69 

5. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 54 27,408,000  49 12,751,600 90.74 46.53 
รวม 113 89,497,000  93 42,320,040 82.30 47.29 

 
 หมายเหตุ - จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินงานเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕63  คิดเป็นร้อยละ 82.30  
                              - จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานเทียบกับงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕62 คิดเป็นร้อยละ 47.29 

 

 



๑๑ 
 

 
 

๘. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12 เดือน - - 12,526,500 12,142,300 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12 เดือน - - 4,628,000 4,636,000 

3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 12 เดือน - - 148,000 138,000 

4 เงินอุดหนุนเงินสนับสนุน ศพด.(เงินเดือนคร)ู 12 เดือน - - 1,280,350 919,739 

5 เงินอุดหนุนเงินสนับสนุน ศพด.(ทุนการศึกษา) 12 เดือน - - - - 

6 เงินอุดหนุนเงินสนับสนุน ศพด.(ค่าจัดการเรียนการสอน) 12 เดือน - - 396,100 396,100 

7 อาหารเสริมนม (ปฐมวัย) 12 เดือน - - 451,474 386,000.86 

8 อาหารกลางวัน (ปฐมวัย) 12 เดือน - - 1,141,700 1,001,900 

9 อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา) 12 เดือน - - 1,069,232 962,700.20 

10 อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) 12 เดือน - - 2,232,000 1,905,820 

11 โครงการพระราชด าริสาธารณสุข 12 เดือน  - 340,000 340,000 

12 
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-ส ารวจและขึ้นทะเบียน 

12 เดือน 
 - 

51,720 
5,172 

54,808 
5,172 

รวม 24,270,248 22,888,540.06 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 45,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 20,509 ตามข้อบัญญัติ  
3 โครงการทัศนศกึษานอกสถานที่ 50,000 26,885 ตามข้อบัญญัติ  
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
1,672,550+ 
122,000 

1,793,000 ตามข้อบัญญัติ  

5 อาหารเสริม (นม) 1,488,890 1,348,701.06 ตามข้อบัญญัติ  
6 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 2,232,000 1,905,820 ตามข้อบัญญัติ  
7 โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 30,000 29,440 ตามข้อบัญญัติ  
8 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 20,509 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 5,705,440 5,189,864.06   

                     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจา่ย ที่มา 

1 โครงการสวัสดิการเพื่อประชาชน 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 โครงการรณรงค์ปูองกันการติดเชื้อเอดส์(รู้ทัน รู้

เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์) 
20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ  

3 โครงการรวมน้ าใจต้านภัยยามยาก 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ  
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายใต้กิจกรรม เราท า
ความดีด้วยหัวใจ 

100,000 40,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 150,000 90,000   
 

          แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต

พ้ืนที่ต าบลเดื่อศรีคันไชย 
50,000 50,000 ตามข้อบัญญัติ  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

60,000 59,980 ตามข้อบัญญัติ  

3 เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 340,000 340,000 ตามข้อบัญญัติ  
รวม 450,000 449,980   
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           แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,160,000 12,142,300 ตามข้อบัญญัติ  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,240,000 4,636,000 ตามข้อบัญญัติ  
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 300,000 138,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 20,700,000 16,916,300   
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 

                        แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการส่งเสริมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของไทยวานร 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 10,000 10,000   
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ  

2 โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 20,000 18,350 ตามข้อบัญญัติ  
3 โครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

“ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ า” 
100,000 9,540 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 140,000 47,890   
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           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
            แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

 1 โครงการจัดการขยะรูปแบบผสมผสาน 100,000 9,600 ตามข้อบัญญัติ  
2 โครงการธนาคารขยะ 120,000 16,380 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 220,000 25,980   
 

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
           แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 50,000 33,775 ตามข้อบัญญัติ  
2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ  
3 โครงการอบรมเรียนรู้ร่วมกันกับงานพัฒนา

จัดเก็บรายได้ 
20,000 19,935 ตามข้อบัญญัติ  

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 52,470 ตามข้อบัญญัติ  

5 โครงการประเมินและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13,000 11,785.72 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 203,000 137,965.72   
 

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 200,000 104,350 ตามข้อบัญญัติ  
2 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ  
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
132,500 125,110 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 352,500 249,460   
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             แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 30,000 5,200 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 30,000 5,200   
 

                        แผนงานอุตสาหกรรม 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านยางค า 399,000 395,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล 419,900 419,000 ตามข้อบัญญัติ  
3 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านเนินโพธิ์ทอง 180,800 175,000 ตามข้อบัญญัติ  
4 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8,16 บ้านโคกส าราญและ

บ้านค าเจริญ 
798,800 (ผูกพัน) 

490,000 
ตามข้อบัญญัติ  

5 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโพธิ์ตาก 399,700 396,000 ตามข้อบัญญัติ  
6 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านโนนแพง 400,000 397,000 ตามข้อบัญญัติ  
7 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านท่าแร่ 428,000 421,000 ตามข้อบัญญัติ  
8 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านโคกก่อง 500,000 498,000 ตามข้อบัญญัติ  
9 ก่อสร้างรางระบายน้ า(ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 

หมู่ 5 บ้านขุนภูมิ) 
172,400 172,000 ตามข้อบัญญัติ  

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 10 บ้านปานเจริญ 399,000 395,000 ตามข้อบัญญัติ  
11 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 11 บ้านเนินโพธิ์

ทอง 
429,000 425,000 ตามข้อบัญญัติ  

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 12 บ้านขุนเจริญ 474,000 470,000 ตามข้อบัญญัติ  
13 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 13 บ้านค าหมูน 413,000 410,000 ตามข้อบัญญัติ  
14 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 15 บ้านท่าเดื่อ 308,000 301,000 ตามข้อบัญญัติ  
15 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 17 บ้านขุนภูมิ 414,000 402,000 ตามข้อบัญญัติ  
16 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 14 บ้านสระพัง

ทอง 
426,000 422,000 ตามข้อบัญญัติ  

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 2 บ้านเดื่อศรีคัน
ไชย 

340,000 336,000 ตามข้อบัญญัติ  

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 5 บ้านขุนภูมิ 155,000 151,000 ตามข้อบัญญัติ  
19 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,722,000 (ผูกผัน) 

1,400,640 
ตามข้อบัญญัติ  

รวม 8,778,600 8,075,640   
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ส่วนที่ ๔ 

การประเมินความพึงพอใจ   
                   หลักการและเหตุผล 

                 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นอกจากจะประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
แล้ว ควรต้องท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม การประเมินความพึงพอใจจะช่วยท าให้ทราบผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน 
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ซึ่งสามารถ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 

                 วัตถุประสงค ์
                เพ่ือให้ได้รับทราบผลการด าเนินงานซึ่งส่งผลถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข้อเสนอแนะ     
ข้อคิดเห็น เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

                 วิธีการประเมินความพึงพอใจ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการ 
          จัดท า และแปลงแผนสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ แบบ ดังนี้  
 ๑. แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๒. แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  
  

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 100 ชุด 
 

                 ๑ .เพศ  (๑) ชาย  จ านวน 52 ราย         (๒) หญิง จ านวน 48 ราย 
 
                 ๒. อาย ุ    (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี      (๒) ๒๐-๓๐ ปี    (๓) ๓๑-๔๐ ปี  จ านวน 23 ราย 
            (๔) ๔๑-๕๐ ปี   จ านวน 65 ราย                       (๕) ๕๑-๖๐ ปี จ านวน 10 ราย  
                               (๖) มากกว่า ๖๐ ปี  จ านวน 2 ราย  

 
                ๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จ านวน 65 ราย  (๒) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จ านวน 34 ราย 
                                          (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า                (๕) ปริญญาตรี  จ านวน 1 ราย 
                                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี      (๖) อ่ืน    

 
                ๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   

(๔) รับจ้าง จ านวน 15 ราย  (๕) นักเรียนนักศึกษา      (๖) เกษตรกร  จ านวน 85 ราย 
(๗) อ่ืน   (ระบุ)................................ จ านวน 15 ราย 
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 ๑. แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
พอใจ
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ไม่

พอใจ
(ราย) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

85 85.00 15 15.00 - -  

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

92 92.00 8 8.00 - -  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

95 95.00 5 5.00 - -  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

73 73.00 27 27.00 - -  

๕. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

70 70.00 30 30.00 - -  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 85 85.00 15 15.00 - -  

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

93 93.00 7 7.00 - -  

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

87 87.00 13 13.00 - -  

รวม 680 85.00 120 15.00    

 

                               ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.เดื่อศรีคันไชย ในภาพรวม  
          ปรากฏว่า จ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 85.00 พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 15.00 
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

                        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.13 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.95 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.22 

๕. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.48 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.76 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.16 

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.14 

รวม 8.05 

 
 
 
 
 
 

                        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.35 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.95 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.15 

๕. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.93 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.04 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

รวม 8.17 
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              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.80 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.95 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.96 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.11 

๕. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.95 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.90 

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 

รวม 8.47 

 
 
 
 
 

                         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.83 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.93 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.93 

๕. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.22 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.81 

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

รวม 8.28 
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                             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.83 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.93 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.93 

๕. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.22 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.81 

๘. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

รวม 8.28 
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ส่วนที่  ๕ 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้น าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นต้องท าการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-Plan ตามหัวข้อดังนี้ ข้อมูล อปท. ข้อมูลประชากรและชุมชน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อปท. จัดท าแผน 
เปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติงบประมาณ ฯลฯ และยังมีหัวข้อรายงาน ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละไปงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้ท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าว โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การบันทึกข้อมูลให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๕๗ ลงวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาการบริการ ซึ่งรายงานผลที่ได้จากระบบ e-Plan 
แสดงดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบท้าย) 
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ส่วนที่ ๖ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๖.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย มีดังนี้ 
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เนื่องจากภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมีค่อนข้างมากทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ถ่าย
โอนมาจากหน่วยงานต่าง    

๒) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอ านาจหน้าที่ 

๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๔) หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็น

จ านวนมาก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม   
๕) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก   
๖) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๗) งบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 
๘) ที่ท าการฯ มีความคับแคบ ท าให้มีข้อจ ากัดในการให้บริการประชาชน    

๖.๒ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
 ๑) กลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนามีเพียงบางกลุ่ม โดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังขาดกลุ่มอาชีพอ่ืน  เช่น ข้าราชการ ค้าขาย นักเรียน 
นักศึกษา ที่ยังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมของชุมชน 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุและด าเนินการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากมีข้อจ ากัด
ในเรื่องของงบประมาณ   
 ๓) ในระหว่างปีงบประมาณมักมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน ทั้งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ และที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท าให้ต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการ/
กิจกรรม ในแผนพัฒนาในภายหลังเสมอ 

๖.๓ ข้อเสนอแนะ   
 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่วางไว้ รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงควรด าเนินการ ดังนี้   
 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเดือดร้อน
เร่งด่วนและมีผลกระทบกับประชาชนส่วนมากเป็นล าดับแรก รวมทั้งควรเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่านมา 
 ๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึงอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ด าเนินการได้ทุกเรื่อง  
 ๓) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๔) ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 


