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ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
มีหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ครั้งนี้เป็นการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) และ(ฉบับที่2) 
พ.ศ.2561-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งได้
รวบรวมผลการด าเนินงานจากทุกส่วน/กอง และน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว เสนอแนะข้อมูลและความเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น จากนั้นน าเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
    ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
           หน้า 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น         1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) 

   
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        2 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561-2564 
 

 ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       3 
แผนพัฒนาท้องถิน่ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561-2564 
กับจ านวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ.2561 หรือ จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ                           
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลื่อมปี จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ด าเนินการแล้ว และ                 4 
งบประมาณท่ีตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่ายระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
 
ผลการประเมิน                 5 
 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ      6 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต            7 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย       9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว     10 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    12 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น               13 
 
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร    14 
ส่วนต าบลแก้มอ้น 
                    

- ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ       24 
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รายงาน 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตลุาคม 2560 – กันยายน 2561) 

------------------------------------------ 
การติดตามและประเมนิผล 

 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจ    
ที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล  
แก้มอ้น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนน ามาจัดท า
โครงการส าหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) และ(ฉบับที่2)    
พ.ศ.2561-2564 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 
 

 1. ยุทธศาสตร์การด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 2. ยุทธศาสตร์การด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ยุทธศาสตร์การด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) และ    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561-2564 ในปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 ดังตารางต่อไปนี้  
 
 

/ตารางที่1... 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561-2564  

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิน่                          

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง 

 (ฉบับ1) และ (ฉบับที่2) 

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 3 ฉบับ 

จ านวน
โครงการ                              

(1) 

จ านวน
งบประมาณใน

แผนฯ             
(2) 

จ านวน
โครงการ                                                            

(3) 

จ านวน
งบประมาณใน

แผนฯ            
(4) 

จ านวน
โครงการ    
(1)+(3) =    

(5) 

จ านวน
งบประมาณ   

(2)+(4) =   (6) 

1.ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

109 226,894,500 6 6,900,000 115 233,794,500 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

26 21,770,500 22 1,390,000 48 23,160,500 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

15 2,690,000 4 1,230,000 19 3,920,000 

4.ด้านการวางแผน ส่งเสรมิการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

23 3,290,000 27 3,946,000 50 7,236,000 

5.ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 1,990,000 5 270,000 18 2,260,000 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

12 880,000 6 130,000 18 1,010,000 

รวม 198 257,515,000 70 13,866,000 268 271,381,000 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่1 ) และ(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2561 -2564 รวมจ านวนทั้ งสิ้น 268 โครงการ รวมงบประมาณ           
จ านวน 271,381,000 บาท  

 

 

 

 

/ตารางที่2... 

. 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561-2564 กับจ านวนโครงการ
และงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือ จ่ายขาดจาก      
เงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลื่อมปี 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 
 

(โครงการ) 

ตามข้อบัญญัต ิ
พ.ศ.2561 หรือ 
จ่ายขาดจากเงิน
สะสม หรือ น ามา

ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่หรือ 
งบกันเงินเหลื่อมปี 

(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 
 
 

ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 
 

(บาท) 

ตามข้อบัญญัต ิ
พ.ศ.2561 หรือ 
จ่ายขาดจากเงิน

สะสม หรือ น ามาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

หรือ งบกันเงิน
เหลื่อมปี 
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

1 .ด้ านปรั บปรุ งพัฒนา
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปการ 

 

115 
 

10 
 

8.69 

 

233,794,500 
 

4,874,000 
 

2.084 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

48 
 
 
 

39 
 
 
 

81.25 23,160,500 
 
 
 

22,327,220 
 
 

96.40 

3.ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

19 
 
 

14 
 
 

73.68 3,920,000 
 

1,515,000 
 
 

38.64 

4.ด้านการวางแผน 
ส่งเสริมการลงทุน     
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

50 
 
 

32 
 
 

64.00 7,236,000 
 

2,624,500 
 
 

36.27 

5.ด้านการบริหารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

18 

 
 
 
 

5 

 
 
 

27.77 

 

2,260,000 
 

180,000 
 

7.96 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

18 
 

10 
 

55.55 

 

1,010,000 
 

570,000 
 

56.43 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 268 110 41.04 271,381,000 32,090,720 11.82 
   

จากตารางที่ 2 พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 1 )  และ (ฉบั บที่ 2 )  พ .ศ .2561 -2564 รวมทั้ ง  6  ยุ ทธศาสตร์  มี จ า นวนโคร งการทั้ ง สิ้ น                     
จ านวน 268 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 271,381,000 บาท 
  น ามาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2561 หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ  
งบกันเงินเหลื่อมปี รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.04 ของโครงการ             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  

/(ยุทธศาสตร์ที่1...  
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งบประมาณที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2561 หรืองบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมหรือ 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมป ีรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  
งบประมาณ จ านวน  32,090,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด 
   

 

ตารางที ่3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ด าเนินการแล้ว และ 
งบประมาณที่ตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่าย 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร ์

โครงการ 
ที่ตั้งจ่าย 

 
(โครงการ) 

โครงการ 
ทีด่ าเนินการ

แล้ว 
(โครงการ) 

คิดเป็น             
ร้อยละของ
โครงการ   
ที่ตั้งจ่าย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ตั้งจ่าย 

 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 
(บาท) 

คิดเป็น            
ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ทั้งหมด 

1.ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ าน  ส า ธ า ร ณู ป โภ ค  แล ะ
สาธารณูปการ 

10 7 70.00 4,874,000 2,414,857 49.54 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

39 30 76.92 22,327,220 21,407,996 95.88 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

14 8 57.14 1,515,000 184,737.24 12.20 

4.ด้านการวางแผน ส่งเสรมิการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

32 22 68.75 2,624,500 1,551,462 59.11 

5.ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 20.00 180,000 0 0.00 

6.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

10 7 70.00 570,000 226,766.50 39.78 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 110 75 68.18 32,090,720 25,785,818.74 80.36 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ.2561 หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากการกันเงิน
เหลื่อมปี จ านวนรวมทั้งสิ้น 110 โครงการ ด าเนินการแล้ว ในระหว่างตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561                 
จ านวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.18 งบประมาณที่ตั้งจ่าย จ านวน 32,090,720 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 25,785,818.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.36 
 จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายมากที่สุด จ านวน 21,407,996บาท          
คิดเป็นร้อยละ 95.88 ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย และยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการด าเนินโครงการน้อยที่สุด และ
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 /ผลการประเมิน... 
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ผลการประเมิน 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561-2564 เป็นหลักในการวางกรอบแนวทาง   
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการน าปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพ มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และเปูาหมายในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 
ประจ าปี  พ.ศ.2561 จ านวนรวมทั้งสิ้น 198 โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง              
พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่1 จ านวน 58 โครงการ และในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561-
2564 ฉบับที่2 จ านวน 12 โครงการ รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 3 ฉบับ มีโครงการ จ านวน 268 โครงการ 
(รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1)                             

  โดยบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือ และโครงการที่จ่ายขาด
จากเงินสะสม หรือ โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือ งบกันเงินเหลื่อมป ีจ านวน 110 โครงการ  
  แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีโครงการจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ      
มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา มากที่สุด จ านวน 115 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ  จ านวน 6 โครงการ 
เป็นโครงการที่มาจากงบกันเงินเหลื่อมปี และโครงการที่ตั้งจ่ายจากงบกันเงินเหลื่อมปี จ านวน 2 โครงการ โอนมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว               
มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 50 โครงการ แต่น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 32 โครงการ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 48 โครงการ 
น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ   

4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีโครงการ
ตามแผนพัฒนา จ านวน 19 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ    
ตามแผนพัฒนา จ านวน 18 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ    

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 18 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ   

  (รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2)                              

 2) เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ.2561 หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี   
จ านวน 110 โครงการ กับจ านวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเงินจริง ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จ านวน 71 โครงการ และจ านวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนเงิน 32,090,720 บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่าย
ไว้ ใ นปี งบประมาณ พ .ศ .2561  ( ร ะหว่ า ง เ ดื อน  ตุ ล าคม  2560  – กั นย ายน  2561 )  เป็ น เ งิ น                       
จ านวน 25,785,818.74 บาท โดยยุทธศาสตร์ที่2 มีการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด จ านวน 30 โครงการ เป็นเงิน
จ านวน 21,407,996 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3)   
                         

/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ ด าเนิน  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี12 เส้นชนแดน – 
อุดมสุข ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (ตามแบบอบต.แก้มอ้นก าหนด) 

938,000 - √ 0 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี2 เส้น ซอยสันติวัน 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต         
ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. (ตามแบบอบต.แก้มอ้นก าหนด) 

863,000 √ - 599,000 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี3 สายกันคอก –     
ทุ่งเคล็ด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (ตามแบบท่ีอบต.แก้มอ้นก าหนด) 

923,000 - √ 0 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่าน หมู่ท่ี1 บริเวณบ้านนายบุญนาค 
อินทร์คง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
40 ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นก าหนด) 

250,000 √ - 250,000 กองช่าง 

5 โครงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี13 สาย สปก.
พัฒนา เชื่อมต่อสายซอยสามัคคีร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 172 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,032 ตร.ม.         

451,000 √ - 451,000 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี11 บริเวณล าห้วยลูกนก 
ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 10 เมตร  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นก าหนด) 

505,000 - √ 0 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ท่ี2  บ้าน
ทุ่งแจง ซอยบุญมีเกษตร 

389,000 
(งบกันเงินเหลื่อมปี) 

√ - 389,000 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง 
หมู่ท่ี14 บ้านห้วยส าโรง สายทางเข้าซอยดงยาง 

555,000 
(งบกันเงินเหลื่อมปี) 

√ - 502,000 กองช่าง 

9 ติดตั้งไฟฟูากระพริบ จ านวน 6 จุด 
หมู่ท่ี2,3,6,7 หมู่ละ 1 จุด และหมู่ท่ี13 จ านวน 2 จุด 

(โอนมาต้ังจ่ายฯ) √ - 165,500 กองช่าง 

10 ซ่อมแซมไฟฟูากระพริบภายในต าบล จ านวน 8 จุด 
1.ซ่อมปูายเตือนเขตโรงเรียนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น 
2.บริเวณสะพานหมู่ท่ี3 บ้านแก้มอ้น 
3.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังปลา หมู่ท่ี5 บ้านวังปลา 
4.บริเวณทางแยกหมู่บ้านวังปลา หมู่ท่ี5 บ้านวังปลา 
5.บริเวณหมู่ท่ี1 บ้านทุ่งแฝก 
6.บริเวณโรงเรียนมหาราช7 
7.บริเวณโรงเรียนทุ่งแจง 
8.หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี14 

(โอนมาต้ังจ่ายฯ) √ - 37,800 กองช่าง 

รวม 4,874,000  2,394,300  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
มีโครงการที่ ตั้ ง งบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2561              

จ านวน 6 โครงการ และโครงการที่ตั้งจ่ายจากงบกันเงินเหลื่อมปี จ านวน 2 โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โครงการ 

 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน 7 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ  
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 4,874,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,394,300 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.12 ในการ

เบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1)  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ ด าเนนิ  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ (อาหารกลางวัน) 

274,400 √ - 233,360 กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

95,200 √ - 95,200 กองการศึกษา 

3 อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตต าบลแกม้อ้น ระดับ
ประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษาปีท่ี6 

3,900,000 √ - 3,903,000 กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 107,400 √ - 98,878.04 กองการศึกษา 
5 โครงการอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียน สพฐ. จ านวน 9 แห่ง 1,868,295 √ - 1,736,499.60 กองการศึกษา 
6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมวินยันักเรยีนในโรงเรียนต าบลแก้มอ้น 50,000 √ - 50,000 กองการศึกษา 
7 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย 20,000 √ - 18,856.50 กองการศึกษา 
8 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 √ - 6,000 กองการศึกษา 
9 โครงการศึกษานอกสถานท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น 

ณ อุทยานราชภักดิ์ และหาดหัวหนิ จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
40,000 √ - 33,631.50 กองการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนต าบลแก้มอ้น 
เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

50,000 √ - 45,005 กองการศึกษา 

11 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (จ้างเหมากู้ชีพ) 300,000 √ - 165,300 ส านักปลดั 
12 โครงการขยะพาเดิน 20,000 √ - 12,760 ส านักปลดั 
13 โครงการจติอาสาพาเยี่ยมบ้าน 20,000 - √ 0 ส านักปลดั 
14 โครงการถึงบ้านถึงใจห่วงใยสุขภาพ 20,000 √ - 17,787.61 ส านักปลดั 
15 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 150,000 √ - 104,382 ส านักปลดั 
16 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000 √ - 61,731 ส านักปลดั 
17 จัดซี้อทรายอะเบทและน้ ายาก าจดัยุง 150,000 √ - 107,590 ส านักปลดั 
18 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง - √ - 118,000 ส านักปลดั 
19 โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจปูองกนัตั้งครรภไ์ม่พร้อม 20,000 √ - 28,757.61 ส านักปลดัฯ 
20 โครงการสุขภาพดี ด้วยภาคเีครือข่าย 20,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 
21 โครงการหนไูม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลปูองกัน 20,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 
22 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 √ - 41,400 ส านักปลดัฯ 
23 โครงการอบรมอาสาสมคัรปศสุัตวป์ระจ าต าบล 50,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 
24 จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายผู้ปฏิบตัิงานในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน ชุดกู้ชีพ จ านวน 5 ชุด 
50,000 

√ - 
12,500 ส านักปลดัฯ 

25 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ (อัตโนมัติ) 70,000 √ - 40,000 ส านักปลดัฯ 
26 จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว 30,000 √ - 30,000 ส านักปลดัฯ 
27 โครงการขอรับบริจาคอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 

ผู้พิการ 
20,000 √ - 300 ส านักปลดัฯ 

28 โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน 100,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 
29 โครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 100,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 

 
/30… 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ด าเนนิ  
การ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

30 โครงการจดัท าวารสารประชาสมัพันธ์ 
จัดท าปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานของอบต. 
จ านวน 2,680 ฉบับๆละ 37 บาท 

100,000 √ - 99,160 ส านักปลดั 

31 โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน 20,000 - √ 0 ส านักปลดั 
32 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ผูด้้อยโอกาส/คนไร้ทีพ่ึ่ง) 
20,000 - √ 0 ส านักปลดั 

33 โครงการสมุนไพรก าจัดยุง 20,000 √ - 16,562.50 ส านักปลดั 
34 โครงการสานเส้นสาย สรา้งรายได ้ 20,000 - √ 0 ส านักปลดั 
35 อุดหนุนโครงการกีฬานักเรยีนภายในต าบลแก้มอ้น 

เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนมหาราช7 ตามโครงการกีฬา
นักเรียนภายในต าบลแก้มอ้น และกีฬาอ าเภอจอมบึง 

100,000 √ - 100,000 กองการศึกษา 

36 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,249 ราย 10,264,800 √ - 10,757,200 ส านักปลดั 
37 เบี้ยยังชีพคนพิการ 346 ราย 3,436,800 √ - 3,206,400 ส านักปลดั 
38 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 11 ราย 78,000 √ - 6,6000 ส านักปลดั 
39 ส ารองจ่าย (แผนงานงบกลาง) 

1. จัดซื้อวสัดุก่อสร้างช่วยผู้ประสบภัยบ้านพัง หมู่6  
    จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 520 บาท 
2. จัดซื้อวสัดุก่อสร้างช่วยผู้ประสบภัยบ้านพัง หมู่5 และ 
    หมู่14 จ านวน 2 หลัง งบประมาณ 2,605 บาท 
3. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู3่ งบประมาณ 116,200 บาท 
4. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู8่ งบประมาณ 88,200 บาท 
     

552,325 √ - 207,525 ส านักปลดั 

รวม 22,327,220  21,413,786.36  
 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561     

จ านวน 38 โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 39 โครงการ 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561  
ด าเนินการแล้ว จ านวน 30 โครงการ  ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ  
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 22,327,220 บาท เบิกจ่ายแล้ว 21,413,786.36 บาท (คิดเป็นร้อยละ 95.91      

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2) 
 
 
 
 
 

/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยด าเนินการ ด าเนนิ  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 250,000 - √ 0 ส านักปลดั 
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
50,000 - √ 0 ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 20,000 - √ 0 ส านักปลดั 
4 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 

กิจกรรมส าหรับส่งเสรมิการบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ 
และส่งเสรมิการฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ผู้ผ่านการบ าบัด 

110,000 - √ 0 ส านักปลดั 

5 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพตดิ 

250,000 √ - 78,208.63 ส านักปลดั 

6 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์  
      1. กิจกรรมตั้งจุดตรวจ งบประมาณ 11,813 บาท 
        2. จัดซื้อครุภณัฑไ์ฟฟูาและวทิยุ เครื่องรับส่งวิทย ุ
          งบประมาณ 24,000 บาท 

50,000 √ - 35,813 ส านักปลดั 

7 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 50,000 √ - 9,363 ส านักปลดั 
8 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 250,000 - √ 0 ส านักปลดั 
9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 300,000 - √ 0 ส านักปลดั 
10 โครงการหลุมพรางแห่งชีวิต 20,000 √ - 5,727.61 ส านักปลดั 
11 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
30,000 √ - 25,625 ส านักปลดั 

12 ค่าปูายจราจร จ านวน 7 ปูาย 15,000 √ - 14,000 ส านักปลดั 
13 ค่าปูายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ 

จ านวน 1 ชุด 
20,000 √ - 11,000 ส านักปลดั 

14 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

100,000 √ - 5,000 ส านักปลดั 

รวม 1,515,000  184,737.24  
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561                  

จ านวน 13 โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 โครงการ 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561  
ด าเนินการแล้ว จ านวน 8 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ              
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 1,515,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 184,737.24 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.20   

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3) 
 

/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ ด าเนนิ  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 200,000 √ - 44,485 ส านักปลดัฯ 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ระหว่างวันท่ี 6-9 ธ.ค.60 ณ เทศบาลต าบลนาอ้อ และ
เทศบาลต าบลนาอานจังหวดัเลย และโครงการลุ่มแม่น้ าเข็ก 
(เขาค้อ) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบูรณ ์

500,000 √ - 383,137.89 
 

ส านักปลดัฯ 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อบรมสมัมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

300,000 √ - 187,336 ส านักปลดัฯ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อบรมสมัมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

150,000 √ - 84,956 กองคลัง 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อบรมสมัมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

100,000 √ - 34,404 กองการศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อบรมสมัมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

50,000 √ - 3,000 กองช่าง 

4 โครงการท้องถิ่นโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน 30,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 
5 โครงการพนักงานดีเด่น 10,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 
6 โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม 30,000 √ - 12,963 ส านักปลดัฯ 
7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร

ของทางราชการ 
30,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 

8 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 
 ที่ว่าการอ าเภอจอมบึง 

50,000 - √ 0 ส านักปลดัฯ 

9 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ 50,000 √ - 50,000 ส านักปลดัฯ 
10 โครงการจดัท าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง

ภาษี 
100,000 - √ 0 กองคลัง 

11 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 100,000 - √ 0 กองคลัง 
12 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ 100,000 √ - 22,921 กองคลัง 
13 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

ให้กับผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษ ี
50,000 √ - 10,012.24 กองคลัง 

14 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 5 ใบๆละ 5,500 27,500 √ - 27,500 กองคลัง 
15 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ จ านวน 1 เครื่อง 7,700 √ - 7,700 กองคลัง 
16 ค่าโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 ชุด 16,500 √ - 16,500 กองการศึกษา 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 20,000 - √ 0 กองการศึกษา 
18 ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปดิ จ านวน 3 ใบๆละ 5,500 บาท 16,500 √ - 16,500 กองช่าง 

 
 

  /19… 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ ด าเนนิ  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

19 ค่าโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุดๆละ 10,000 20,000 √ - 20,000 กองช่าง 
20 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1  

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
22,000 √ - 22,000 กองช่าง 

21 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 

16,000 √ - 16,000 กองช่าง 

22 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดผงหมึก  
จ านวน 1 เครื่อง  

7,700 √ - 7,700 กองช่าง 

23 ค่าเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  จ านวน 2 เครื่องๆละ 
5,800 บาท 

11,600 - √ 0 กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 246,000 √ - 241,000 กองช่าง 
26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 302,000 √ - 300,347 กองช่าง 
27 ค่าเครื่องกวนสารเคมี จ านวน 1 ตัว 10,000 √ - 10,000 กองช่าง 
28 ค่าเครื่องดูดสารเคมี จ านวน 1 ตวั 6,000 √ - 6,000 กองช่าง 
29 ค่าเครื่องสูบน้ า ชนิดเพลาลอย ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว 8,000 - √ 0 กองช่าง 
30 ค่าเครื่องสูบน้ า ชนิดเพลาลอย ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 1 ตัว 10,000 - √ 0 กองช่าง 
31 ค่าเครื่องสูบน้ า ชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา ขนาด 2 แรงม้า 

 จ านวน 1 ตัว 
11,000 √ - 11,000 กองช่าง 

32 ค่าเครื่องสูบน้ า ชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา ขนาด 3 แรงม้า 
 จ านวน 1 ตัว 

16,000 √ - 16,000 กองช่าง 

รวม 2,624,500  1,551,462.13  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561                  

ทั้งสิ้นจ านวน 32 โครงการ  
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561  
ด าเนินการแล้ว จ านวน 22 โครงการ ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ              
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 2,624,500 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,551,462.13 บาท (คิดเป็นร้อยละ 59.12      

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยด าเนินการ ด าเนนิ  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

1 โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข 50,000 - √ 0 ส านักปลดั 
2 โครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร 30,000 - √ 0 ส านักปลดั 
3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (หลัก 3Rs) 30,000 √ - 0 ส านักปลดั 
4 โครงการคลองสวยน้ าใส 50,000 - √ 0 ส านักปลดั 
5 โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดนิ 20,000 - √ 0 ส านักปลดั 

รวม 180,000  0  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการ   
ที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 5 โครงการ 

 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
 ด าเนินการแล้ว จ านวน 1 โครงการ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ   
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0 ในการเบิกจ่าย

งบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

สถานะ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยด าเนินการ ด าเนนิ  

การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนนิ  
การ 

1 โครงการปกปูองสถาบันส าคญัของชาติ 150,000 - √ 0 ส านักปลดั 
2 โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ 10,000 - √ 0 ส านักปลดั 
3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 50,000 - √ 0 ส านักปลดั 
4 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน         

(โตไปไม่โกง) 
20,000 √ - 10,212.25 ส านักปลดั 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000 √ - 19,993 กองการศึกษา 
6 โครงการส่งเสริมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สืบสาน

ประเพณีของดีจอมบึง 
20,000 √ - 17,723.50 กองการศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรยีนมหาราช7 
ตามโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 

90,000 √ - 90,000 กองการศึกษา 

8 โครงการจดังานวันลอยกระทง 100,000 √ - 18,901.25 กองการศึกษา 
9 โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 100,000 √ - 69,936.50 กองการศึกษา 

10 โครงการแหเ่ทียนพรรษา 10,000 √ - 0 กองการศึกษา 
รวม 570,000  226,766.50  

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งสิ้นจ านวน 10 โครงการ 

 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
 ด าเนินการแล้ว จ านวน 7 โครงการ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ จ านวน 1 โครงการ) 
 ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ   
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 570,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 226,766.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.78    

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 6) 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

- รวมโครงการที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  จ านวน  71  โครงการ   
  งบประมาณ  25,595,818.74 บาท 
- รวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน  -  โครงการ 
  งบประมาณ  - บาท 
- รวมโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น จ านวน 2 โครงการ 
  งบประมาณ  190,000 บาท 
- รวมโครงการที่ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จ านวน 2 โครงการ 
- โครงการรวมทั้งสิ้น  75  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  25,785,818.74 บาท 

 
/ข้อเสนอแนะ... 
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การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ในภาพรวม 
  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น          
ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จ านวน ๑0๐ ชุด เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 

ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละของเพศ ของกลุ่มตัวอย่าง 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 76 76.00 
หญิง 24 24.00 
รวม 100 ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๑ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่เป็น เพศชาย   
มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  24.00 ของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
 

ตารางท่ี ๒ จ านวนและร้อยละของอายุกลุ่มตัวอย่าง 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

อายุต่ ากว่า  20 ปี 2 2.00 
อายุระหว่าง 20 – 30 ป ี 10 10.00 
อายุระหว่าง 31 – 40 ป ี 9 9.00 
อายุระหว่าง 41 – 50 ป ี 26 26.00 
อายุระหว่าง 51 – 60 ป ี 31 31.00 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 22 22.00 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๒  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.๐๐ รองลงมา         
อายุระหว่าง 41-50ปี คิดเป็นร้อยละ 26.๐๐ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.0๐ ระหว่าง 20-30ปี  
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระหว่าง 31-40 คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ อายุต่ ากว่า 20ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 

  
 
 
 
 
 
 

/จากตาราง... 
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ตารางท่ี ๓  จ านวนและร้อยละของการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา 57 57.00 
มัธยมศึกษา ปวช. 32 32.00 
ปวท. ปวส. อนุปริญญา 3 3.00 
ปริญญาตรี 7 7.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.00 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
จากตารางที่  ๓  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ ในระดับต่ ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา              
คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 32.๐๐ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7
ปวท.ปวส.อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 3.00 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐  
 
ตารางท่ี ๔ จ านวนและร้อยละของอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 76 76.00 

รับจ้าง  10 10.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 7 7.00 

รับราชการ 4 4.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1.00 
นักเรียน/นักศึกษา 1 1.00 

อ่ืนๆ 1 1.00 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ รับจ้าง      
คิดเป็นร้อยละ 10.00  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 7.00 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ
อ่ืนๆ (ไม่มีอาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 1.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนท่ี2... 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
๒.๑ ความพึงพอใจในภาพรวม 
 

ตารางท่ี ๕  จ านวนและร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร               
               ส่วนต าบลแก้มอ้นในภาพรวม  แยกเป็นรายข้อ   
 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

38.๐๐ 62.๐๐ - 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

37.๐๐ 61.๐๐ 2.00 

๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน 
โครงการ/กิจกรรม 

41.๐๐ 59.๐๐ - 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

46.๐๐ 54.๐๐ - 

๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

43.๐๐ 57.๐๐ - 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 54.๐๐ 46.๐๐ - 
 

๗)  ผลการด าเนินการโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ข 
ปัญหาของประชาชนท้องถิ่น 

62.๐๐ 38.๐๐ - 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม 

52.๐๐ 48.๐๐ - 

 
 จากตารางที่ ๕ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
แยกเป็นรายข้อได้  ดังนี้ 
  

1. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่  มีความ      
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 38.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.๐๐ และไม่พอใจ คิดเป็น      
ร้อยละ 0.๐๐  ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่         
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 37.00 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 61.๐๐ และไม่พอใจ    
คิดเป็นร้อยละ 2.๐๐ ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

๓. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่     
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 59.๐๐ และไม่พอใจ    
คิดเป็นร้อยละ 0.๐๐  ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๔. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่         
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 54.๐๐ และไม่พอใจ       
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

/5… 
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 5. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 43.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 57.๐๐ และไม่พอใจ    
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ           
อยู่ ในระดับพอใจมาก คิด เป็นร้ อยละ 54.00 ระดับพอใจ  คิ ด เป็นร้ อยละ  46 .๐๐ และไม่พอใจ                       
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นพบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 62.๐๐ ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 38.00      
และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 8. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่               
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 52.00 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 48.๐๐ และไม่พอใจ    
คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  

สรุป ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น        
ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.63 ระดับพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 53.12 ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ระดับเป็นระดับทีม่ากที่สุด  
 
๒.๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ตารางท่ี ๖ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๑ แยกเป็นรายข้อ 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.11 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.97 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.90 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.64 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.51 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

ภาพรวม 62.68 
 

จากตารางที่  ๖ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร                
ส่วนต าบลแก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.11 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน     
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐  คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.97 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 
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3. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   

ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน  ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.86 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจ            

ของประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามจากทั้ งหมดจ านวน  ๑๐๐  คน มี คะแนน เฉลี่ ย  7.90 คะแนน                 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

5. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.64 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  
จากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.68 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.51 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

8. ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน       
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.01 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

สรุป ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์
ที่ ๑ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖2.68 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 78.35 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตารางท่ี ๗ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๒ แยกเป็นรายข้อ 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.76 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.77 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.68 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.49 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.48 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 

ภาพรวม 61.49 
 

จากตารางที่  ๗  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน     
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.76 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

3. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.77 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ

ปร ะช าช น ที่ ต อบ แบ บ สอบถ าม จ าก ทั้ ง หม ด จ า น ว น  ๑ ๐๐  ค น  มี ค ะ แน น เ ฉ ลี่ ย  7 . 6 8  ค ะแ น น                      
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

5. ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม    
จากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.49 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.43 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘. ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน       
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.88 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

สรุป ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.49 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 76.86 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตารางท่ี ๘  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๓ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.98 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.73 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.88 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.72 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.33 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.39 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.89 

ภาพรวม 61.57 
 

จากตารางที่  ๘  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.98 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน     
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.73 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

3. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.88 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ

ปร ะช าช น ที่ ต อบ แบ บ สอบถ าม จ าก ทั้ ง หม ด จ า น ว น  ๑ ๐๐  ค น  มี ค ะ แน น เ ฉ ลี่ ย  7 . 7 2  ค ะแ น น                         
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

5. ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.65 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.33 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.39 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

8. ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.89 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น               
ตามยุทธศาสตร์ที่  ๓  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ ากับ 61.57 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)                   
คิดเป็นร้อยละ 76.96 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ตารางท่ี ๙ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๔ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.13 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.76 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.67 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.63 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.56 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.47 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 

ภาพรวม 62.12 
 

จากตารางที่  ๙  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.13 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน     
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.86 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

3. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.76 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจ            

ของประชาชนที่ ตอบแบบสอบถามจากทั้ งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ ย  7 .67 คะแนน                
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

5. ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.63 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.56 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.47 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

8. ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.04 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น               
ตามยุทธศาสตร์ที่  4  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ ากับ 62.12 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)                   
คิดเป็นร้อยละ 77.65 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี ๑๐ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๕ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.18 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.89 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.80 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.81 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.85 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.61 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 

ภาพรวม 62.73 
 

จากตารางที่  ๑๐  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.18 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน     
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.89 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

3. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.80 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ป ร ะช า ช น ที่ ต อ บ แ บ บ ส อบ ถ า ม จ า ก ทั้ ง ห ม ด จ า น ว น  ๑ ๐ ๐  ค น มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  7 . 8 1  ค ะแ น น                      
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

5. ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.85 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.50 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.61 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

8. ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน         
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.09 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น                 
ตามยุทธศาสตร์ที่  5  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ ากับ 62.73 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)                   
คิดเป็นร้อยละ 78.41 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตารางท่ี ๑๑ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๖ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.27 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.90 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.03 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.10 
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.13 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.16 

ภาพรวม 64.81 
 

จากตารางที่  ๑๑  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

1. ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.27 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน     
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.90 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

3. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน   
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.03 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ

ประช าชนที่ ต อบแบบสอบถามจ ากทั้ ง หมดจ า น วน  ๑๐๐  คน   มี ค ะแนน เ ฉลี่ ย  8 .10  คะแนน                      
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

5. ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 8.12 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

6. ด้านการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจาก
ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.10 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

7. ด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 8.13 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

8. ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน      
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.16 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น                
ตามยุทธศาสตร์ที่  6  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ ากับ 64.81 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)                   
คิดเป็นร้อยละ 81.01 
 
 
 

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น แยกตามยุทธศาสตร์        
          การพัฒนา ดังนี้ 
 

 1. ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖2.68 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 78.35 
 2. ยุทธศาสตร์ที่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.49 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 76.86 
 3. ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.96 
 4. ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.65 
 5. ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.41 
 6. ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.01 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
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ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่  18  เดือน  ธันวาคม  2561 
 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 
ถึง เดือนกันยายน 2561 ซึ่งมีผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 

 เชิงปริมาณ 
การน าปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีจ านวนมาก        

แต่งบประมาณ มีจ านวนจ ากัดท าให้ไม่สามารถน าโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาไปด าเนินการได้ทุกโครงการ  
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
จ านวน 198 โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 -2564 ฉบับที่1           
จ านวน 58 โครงการ และในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561-2564 ฉบับที่2       
จ านวน 12 โครงการ รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ัง 3 ฉบับ มีโครงการ จ านวน 268 โครงการ และได้มีการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 75 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ยังด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่มี               
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 27.98 ของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2561 
     

  เชิงคุณภาพ 
  ผลการด าเนินงานเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น
และตรงตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ และยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้น าปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอและแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนในเวที
ประชาคมทุกระดับ มาด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  การพิจารณาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เปูาหมายขององค์กร ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลา” 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศด้านงานบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสร้างความส าเร็จ 
 2. ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไม่มองข้ามปัญหาสังคมแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 
 4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ให้เหมาะสมกับการท างานแนว
ใหม่และสอดคล้องกับสังคมไทย 

/เปูาประสงค์... 
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เปูาประสงค์ 
 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการและรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการและจัดระบบ
บริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ตลอดจนปลูกฝังและเอาใจใส่
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. ยกระดับเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การขยายเขตไฟฟูา ระบบน้ าประปาให้มีสภาพและมีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อความต้องการ 

4. เพื่อพัฒนาสาธารณะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กร 

 
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นไปตามวิสัยทัศน์และทิศทางที่องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลแก้มอ้นได้ก าหนดไว้โดยแยกออกเป็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ และได้มีการส ารวจความพึงพอใจ       
จากประชาชนในต าบลแก้มอ้น ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นในภาพรวม และแยกตาม
ยุทธศาสตร์ จากการสุ่มตัวอย่างประชากร  จ านวน 100 คน ผลการด าเนินงานปรากฏอยู่ในระดับความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 53.12 และมีข้อสังเกตว่า ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการกิจกรรม ในภาพรวมยังคงแสดงคะแนนของความไม่พอใจ จ านวน 2 คะแนน และในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่า
ยุทธศาสตร์อ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานในด้านนี้มีความเด่นชัด แต่ก็ยังมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ    
ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยในข้ออ่ืน              
ของยุทธศาสตร์ ดังนั้นการด าเนินงานควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ควรศึกษาว่าปัญหา
และอุปสรรคใดที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานในด้านนี้และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ก าหนด     
ทิศทางการบริหารงานขององค์กรเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ต่อไป 

 
 

 
       (ลงชื่อ)                               
                                                  (นายสิทธิพงษ์ สายสล้าง) 
                                                                    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


