
รายงานรายงาน

ผลการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒๕๕๙๙
((พพ..ศศ.. ๒๒๕๕๙๕๕๙ -- ๒๕๖๑๒๕๖๑))
และเพ่ิมเติมและเพ่ิมเติม ((ฉบับท่ีฉบับท่ี ๑๑))

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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อําเภอลําปลายมาศ  จังหวดับรีุรัมยอําเภอลําปลายมาศ  จังหวดับรีุรัมย
งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน

สาํนกังานปลดัสาํนกังานปลดั
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คํานําคํานํา

จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเอง  สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
เศรษฐกิจ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และดาน
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แตสวน
ใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
โปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดจึงจําเปนตองมี “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงานตามเปาหมายท่ีวางไว

จากท่ีกลาวมาขางตน  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดี
เทาไหรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาทองถ่ินได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือท่ีจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร  เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงแกไข  ขยายขอบเขต  หรือ แมแตยุติ
การดําเนินงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



สารบัญ
เรือ่ง หนา

สวนที่ ๑ บทนาํ
- ความเปนมา 1
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 1
- ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 2
- ประชากรในการติดตามและประเมิน 3
- พ้ืนท่ีการติดตามและประเมินผล 3
- ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 3

สวนที่ ๒ ระเบียบ และเอกสารทีเ่กีย่วของ
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 4
- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ 4

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 5

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 6

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

สวนที่ ๓ ผลการดาํเนนิงาน
- การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล 8
- การติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 9
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบล 10
- การเบิกจายงบประมาณ 16
- ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20
- ผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 21
- ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 19

สวนที่ ๔ ผลการวดัคณุภาพแผนพฒันา
- ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 23
- ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามป 27



สารบัญ (ตอ)
เรือ่ง หนา

สวนที่ ๕ สรปุรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
- ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 31
- ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป 31
- ผลการสํารวจความพึงพอใจ 31
- ขอรองเรียนและรองทุกขจากประชน 32
- ปญหาและอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 33
- ขอเสนอแนะ 33

ภาคผนวก
- ภาพถายกิจกรรม
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



สวนท่ีสวนท่ี ๑๑
บทนําบทนํา

๑. ความเปนมา

จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหความอิสระแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองและสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถ่ิน   จึง
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงจําเปนตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะชวยใหเราทราบผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการมากนอย
เพียงใดการดําเนินงานประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพหรือไมผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช
เปนขอมูลในการปฏิบัติงานและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ชวยใหการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงตอความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2559 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ของทุกป

๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๒.๑ เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ
๒.๒ เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ
๒.๓ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
๒.๔ เพ่ือรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะ

เมนชัย
๒.๕ เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานมาใช

เปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือนําไปสูการประเมินยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย วาบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม

๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 5
ดาน   ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให

เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ
แปรรูปทางเกษตร

2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน

ประชาชน และผูสูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2. การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม

2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา

3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต.

๔. ประชากรในการติดตามและประเมินผล
ประชาชนในเขตตําบลทะเมนชัย

๕. พื้นท่ีการติดตามและประเมินผล
ในเขตตําบลทะเมนชัย

๖. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕8 – ตุลาคม ๒๕๕9



สวนท่ีสวนท่ี ๒๒
ระเบยีบ  และเอกสารท่ีเกีย่วของระเบยีบ  และเอกสารท่ีเกีย่วของ

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอ
ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๒. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๔ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดดังตอไปนี้

(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและ

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอ่ืน
(๖) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน

จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๘) จัดทํากิจการใดๆ  อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยู

ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา   ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

(๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง  หรือราชการสวนภูมิภาค
อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได   ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



๓. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒

หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืน
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน
(๕) การคุมครอง  ดูแลและบํารุงรักษาปาไม   ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
(๖) การจดัการศึกษา
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง  ๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การสงเสริมการทองเท่ียว
(๑๕) การพาณิชย  การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจการไมวาจะ

ดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทองถ่ิน
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด



(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือให
องคการบริหารสวนตําบลจัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

(๒๗) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผูดอยโอกาส

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

(๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี

ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป



(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียด
ของงาน

(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล

(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ขอ ๓๑ เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความ
เหมาะสม

๕.๑ คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท่ี 314 /๒๕๕8 ลงวันท่ี 29
ธันวาคม ๒๕๕8 เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

๑ ) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒ ) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป

๔ ) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร



สวนท่ีสวนท่ี ๓๓
ผลการดาํเนิผลการดาํเนินงานนงาน

สรุปผลการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน ซึ่งไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน
การติดตามการใชจายงบประมาณ  การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมาสรุปเปนภาพรวมผล
การดําเนินงาน เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ินในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานและทิศทางการ
พัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคประกอบสวนทองถ่ินไดประกาศใช
แผนยุทธศาสตรแลว

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจดัจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓. มีการจดัประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

๔. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๕. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา



สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน 

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน



๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน



๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 



ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑๗. มีการกําหนดบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาศ
คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาสามป โดยมีกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. ชื่อ    องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี

(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (๒) ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม - มีนาคม)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน - มิถุนายน) (๔) ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ป
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) และ

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)

ยุทธศาสตร
ปที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕9 ปที่ ๒ พ.ศ.๒๕60 ปที่ ๓ พ.ศ.๒๕61 รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

๑. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

47 34,023,868 47 34,023,868 47 34,023,868 47 34,023,868

๒. การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 6 290,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000

3. การพัฒนา
ดานการคุณภาพ
ชีวิต

53 16,999,920 53 16,999,920 53 16,999,920 53 16,999,920

4. การพัฒนา
ดานส่ิงแวดลอม 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000

5. การพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

13 990,000 13 990,000 13 990,000 13 990,000

รวม 123 52,413,788 123 52,413,788 123 52,413,788 123 52,413,788
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร
โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามป

จํานวนโครงการ
ที่อนุมัติตามขอบัญญัติ

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

จํานวนโครงการที่อยู
ในระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

จํานวนโครงการที่อยู
ในระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการที่เบิกจายทั้งหมด

จํานว
น

งบ
ประมาณ

จํานว
น

งบ
ประมาณ

จํานว
น

งบ
ประมาณ

จํานว
น งบประมาณ จํานว

น งบประมาณ จํานว
น งบประมาณ จํานว

น งบประมาณ จํานว
น งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 32 27,798,368 12 2,916,200 11 2,567,121.14 1 132,400 15 5,790,000 14 3,320,726 4 704,550 30 7,964,797.14

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 6 290,000 4 90,000 3 53,800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53,800

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 53 16,999,920 25 5,092,208 20 4,151,934.44 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4,151,934.44

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม 4 110,000 3 130,000 2 42,794 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42,794

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

13 990,000 9 942,792 5 327,715 0 0 0 0 0 0 0 0 5 327,715

รวม 108 52,413,788 53 9,171,200 41 7,143,364.58 1 132,400 15 5,790,000 11 3,320,726 4 704,550 57 12,541,040.58
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4.1 โครงการดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามขอบัญญัติ ประจําป 2559
- โครงการท่ีเบิกจายแลว

ชื่อโครงการ
เปอรเซ็นต

การ
ดําเนินการ

ชื่อคูสัญญา
ระยะเวลา

การดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตาม
สัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท

100 1 หจก.ส ภูทอง 90 230,000.00 230,000.00

2. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสนรอบหมูบาน
ดานทางทิศตะวันตก หมูท่ี
15 บานหนองมวงใต

100 1 หจก.ส ภูทอง 90 218,000.00 218,000.00

3. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (มฝีาปด) หมุท่ี 4 บา
หนองมวง

100 1 หจก.ส สยามรัตน 150 212,000.00 212,000.00

4. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10
บานหนองมวงนอย

100 1 หจก.ส ภูทอง 90 216,000.00 216,000.00

5. โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคหมูท่ี 11
บานหนองนํ้าขุน

100 1 หจก.ส ภูทอง 90 217,200.00 217,200.00

6. โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าเขาสระหนองไฮ
หมู 8 บานหนองไทร

100 1 หจก.ส.สุรสัวด-ี
83/2559 90 219,000.00 219,000.00

7. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอมฝาปด (คสล.)
หมูท่ี 9 บานหนองบัว

100 1 หจก.ส สยามรัตน 90 219,000.00 219,000.00

8. โครงการกอสรางหองนํ้า
หอประชุม 100 1 หจก.ส ภูทอง 90 204,000.00 204,000.00

9. อุดหนุนไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ 100 1 การไฟฟาลําปลาย

มาศ 7 515,421.14 515,421.14

10. โครงการกอสรางหอถัง
สูงขนาด 6 ลูกบาศกเมตร
(ถังไฟเบอร 4 ลูก) หมูท่ี
12 บานบุตารดิ

100 1 หจก.บุรรีัมย กิจ
อนันตกอสราง 90 218,500.00 218,500.00



11. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน หมูท่ี
17 บานใหมอัมพวัน

100 1 หจก.บุรรีัมย เจเอส
กอสราง 90 98,000.00 98,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
12. โครงการลด ละ เลิก
การใชสารเคมีในการเกษตร

100 1 19/2559 7 9,000.00 9,000.00

2 B00004/59 7 4,800.00 4,800.00

13. โครงการฝกอบรม
อาชีพระยะสั้น

100 1  ิb00036 30 13,500.00 13,500.00
2 คาปายไวนิล 7 1,500.00 1,500.00
3 คาจางเหมาเครื่อง
เสียง 7 2,000.00 2,000.00

4 คาจางเหมา
ประกอบอาหาร 7 13,000.00 13,000.00

14. อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมัย
"โครงการจัดงานประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุง"

100 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย 7 10,000.00 10,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวิีต
15. โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100 1 5/59 7 2,330.00 2,330.00
2 7/59 7 3,500.00 3,500.00

3 8/59 7 7,000.00 7,000.00

16. อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีและงานวันสําคญั
ของทางราชการ

100 1 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอลําปลายมาศ 7 5,000.00 5,000.00

17. โครงการปนรักสูงวัย
ใกลชิดศาสนา (ธรรมะ
สัญจร)

100 1 นางสาวพิมพนารา
พิมพภานุรัฐ 7 7,500.00 7,500.00

2 14/2559 7 500.00 500.00

3 15/2559 7 22,000.00 22,000.00

18. อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนของโรงเรยีนใน
สังกัด อบต.ทะเมนชัย

100 1 รร.บานหนองมวง 365 881,000.00 881,000.00
2 รร.บานหนองบัว 365 394,000.00 394,000.00
3 รร.บานหนองไทร 365 372,000.00 372,000.00
4 รร.บานบริหาร
ชนบท 365 376,000.00 376,000.00

5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันบานหนอง
มวง

365 387,000.00 387,000.00



19. อาหารเสริม (นม)
85 1 2/2559 60 83,737.08 83,737.08

2 4/2559 60 79,486.40 79,486.40
3 11/2559 60 79,486.40 79,486.40
4 16/2559 60 232,694.08 232,694.08
5 22/2559 60 43,717.52 43,717.52
6 25/2559 60 87,435.04 87,435.04
7 26/2559 60 74,511.92 74,511.92
8 33/2559 60 116,516.00 0.00

20. โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ

100 1 13/59 7 15,000.00 15,000.00
2 16/2559 7 2,400.00 2,400.00
3 17/2559 7 5,000.00 5,000.00

21. โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด

100 1 นางพัณณชิตา เลิศ
ไธสง 7 80,200.00 80,200.00

2 31/2559 7 2,000.00 2,000.00
3 32/2559 15 5,000.00 5,000.00
4 33/2559 15 15,000.00 15,000.00
5 19/2559 7 23,800.00 23,800.00

22. โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 100 1 คาจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร 7 198,000.00 198,000.00

23. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัว

100 1 นางสาวพิมพนารา
พิมพภานุรัฐ 7 2,100.00 2,100.00

2 63/2559 7 1,500.00 1,500.00
3 64/2559 7 1,500.00 1,500.00

4 65/2559 7 4,900.00 4,900.00

24. อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)

100
1 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ทะเมน
ชัย

7 150,000.00 150,000.00

25. อุดหนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมลู
ฐาน

100 1 อุดหนุนสาธารณะ
สุขมูลฐาน 7 75,000.00 75,000.00

26. โครงการอบรมให
ความรูเรื่องโรคไขเลือดออก
โรคเอสด และโรคอุบัติใหม

100 1 นางสาวจิรวรรณ
บรรดิษรัมย 30 4,200.00 4,200.00

2 รานเกง-ดีไซน 7 500.00 500.00
3 นางอรทัย แกว
วิจิตร 7 12,000.00 12,000.00

27. โครงการปองกันและ 100 1 75/2559 7 2,000.00 2,000.00



แกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยควร (แกมใส...วัย
เสี่ยง)

2 76/2559 7 1,500.00 1,500.00
3 77/2559 7 13,000.00 13,000.00
4 นางสาวพิมพนารา
พิมพภานุรัฐ 7 3,500.00 3,500.00

28. โครงการสานสัมพันธ
สูงวัยดวยรักและหวงใย

100 1 นางสาวพิมพนารา
พิมพภานุรัฐ 7 92,800.00 92,800.00

2 34/2559 7 3,600.00 3,600.00
3 35/2559 7 3,600.00 3,600.00

29. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 100 1 โอนเขาบัญชีผูมสีิทธ์ิ
รับเงิน 365 52,500.00 52,500.00

30. อุดหนุนโครงการหา
รายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย

100

1 สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย 7 10,000.00 10,000.00

31. โครงการกิจกรรมเพ่ือ
เฝาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100 1 รานโพเทคเซฟตี้ 7 7,250.00 7,250.00
2 รานเกง-ดีไซน 7 500.00 500.00
3 นางสาวจิรวรรณ
บรรดิษรัมย 30 5,400.00 5,400.00

4 นางทํานอง คํา
สนวน 7 7,500.00 7,500.00

32. โครงการสัปดาห
รณรงค สํารวจซอม และ
สรางภาชนะกักเก็บนํ้าเพ่ือ
แกไขปญหาภัยแลง

100 1 รานพรเทพกอสราง 7 8,845.00 8,845.00

2 นางระเบยีบ พิศเพ็ง 7 10,925.00 10,925.00

33. โครงการเยาวชนรุน
ใหม รวมใจตานภัยยาเสพ
ติด

100 1 น.ส.จริวรรณ
บรรดิษรัมย 7 6,000.00 6,000.00

2 25/2559 7 12,000.00 12,000.00

3 24/2559 7 37,500.00 37,500.00

34. อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแกโรงเรียน

100 1 โรงเรียนบานหนอง
มวง 7 5,000.00 5,000.00

2 โรงเรียนบานบริหาร
ชนบท 7 5,000.00 5,000.00

3 โรงเรียนบานหนอง
บัว 7 5,000.00 5,000.00

4 โรงเรียนบานหนอง
ไทร 7 5,000.00 5,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม



35. โครงการศึกษาดูงานคัด
แยกขยะและการจดัการขยะ
ชุมชนในพ้ืนท่ี

100 1 205/2559 7 412.00 412.00
2 206/2559 7 15,000.00 15,000.00
3 B00032/59 7 12,600.00 12,600.00

36. โครงการวันทองถ่ิน
ไทยรวมใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสี
เขียว

100 1 รานเกง-ดีไซน 7 2,682.00 2,682.00
2 นายสมพัด บรรดิษ
รัมย 7 2,100.00 2,100.00

3 นายขวัญชัย แกลว
กลา 7 10,000.00 10,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
37. โครงการจดังาน "วัน
ทองถ่ินไทย" 100 1 นายวิชาญ เหล็กดี 7 800.00 800.00

38. โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจดัทํา
แผนพัฒนาตําบลและแผน
ชุมชน

100 1 21/2559 7 500.00 500.00
2 22/2559 15 1,990.00 1,990.00
3 23/2559 15 7,500.00 7,500.00

39. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
และศึกษาดุงานของ
ผูบริหารสมาชิก พนักงาน
สวนตําบลลูกจาง และผูนํา
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.ทะ
เมนชัย

100 1 26/2559 7 1,000.00 1,000.00
2 27/2559 7 1,500.00 1,500.00
3 28/2559 15 95,000.00 95,000.00
4 18/2559 7 4,500.00 4,500.00
5 นางสาวจิรวรรณ
บรรดิษรัมย

15 133,800.00 133,800.00

40. โครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

100 1 11/2559 7 15,000.00 15,000.00
2 12/2559 7 500.00 500.00
3 13/2559 7 12,425.00 12,425.00
4 นางณพัชรสริิ ชูสุว
ลักษณ 7 43,200.00 43,200.00

41. อุดหนุนตามโครงการ
ปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
จัดซื้อ/จดัจาง

100 1 อบต.หนองโดน 7 10,000.00 10,000.00

รวม 7,143,364.58 7,026,848.58



- โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ ตามขอบัญญัติ งบประมาณประจําป 2559

ชื่อโครงการ
เปอรเซ็นต

การ
ดําเนินการ

ชื่อคูสัญญา
ระยะเวลา

การดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตาม
สัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1. โครงการจัดซื้อ / ติดตั้ง
แผงโซลาเซลลพรอม
อุปกรณปมนํ้า หมูท่ี 16
บานนอยพัฒนา

0 1 หจก.บุรรีัมย กิจ
อนันตกอสราง 90 132,400.00 อยูระหวาง

ดําเนินการ

รวม 132,400.00 -

๕. การเบิกจายงบประมาณ  ป ๒๕๕9

ยุทธศาสตร
งบปกติ เงินสะสม งบหนวยงานอ่ืน รวม

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวน
เงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

๑. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

2,699,521.14 37.
01 5,265,276 100 0 0 7,964,797.14 63.51

๒. การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 53,800 0.74 0 0 0 0 53,800 0.43

3. การพัฒนา
ดานการคุณภาพ
ชีวิต

4,151,934.44 57.07 0 0 0 0 4,151,934.44 33.11

4. การพัฒนา
ดานส่ิงแวดลอม 42,794 0.59 0 0 0 0 42,794 0.34

5. การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี

327,715 4.50 0 0 0 0 327,715 2.61

รวม 7,275,764.58 100 5,265,276 100 0 0 12,541,040.58 100



5.1 การเบิกจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ 2559
- โครงการท่ีเบิกจายแลว

ชื่อโครงการ
เปอรเซ็นต

การ
ดําเนินการ

ชื่อคูสัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (รางเปดมฝีาปด)
นายบุญ แซซึง ถึง บริเวณท่ี
สวน นายประสิทธ์ิ ทองแพง
หมูท่ี 4 บานหนองมวง

100 1 หจก.ปูนดี
กอสราง 150 170,000.00 170,000.00

2. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6
บานบริหารชนบท

100 1 หจก.บุรรีัมย ธนา
กอสราง 90 328,000.00 328,000.00

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายสรุินทร บุญอินทร
ถึง บานนางวาสนา นาระ
สิทธ์ิ หมูท่ี 9 บานหนองบัว

100
1 หจก.บุรรีัมย เจ
เอส กอสราง-
1/2559

150 525,000.00 525,000.00

4. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11
จาก นางมาลี อินทรกําแหง
ถึงท่ีนา นายชัยศิลป มีศรี
หมูท่ี 11 บาหนองนํ้าขุน

100 1 หจก.เปยมสุข
บุรีรัมย 150 289,000.00 289,000.00

5. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางนงคเยาว ดอกบุญ
นาค ถึง บานนายสวัุตร
อุระงาม หมูท่ี 12 บานบุตา
ริด

100 1 หจก.บุรรีัมย ธนา
กอสราง 150 317,000.00 317,000.00

6. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
15 บานหนองมวงใต

100 1 หจก.ส.ภูทอง 150 310,456.00 310,456.00

7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ศาลากลางหมูบาน ม. 16

100 1 หจก.ส.ภูทอง 150 508,870.00 508,870.00



ถึง บานนางทุมมี ซอยรมัย
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา
8. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ี
นานางสมหมาย ชาติศักดิ์
ถึง นายบุญ ชวนรัมย หมูท่ี
16 บานนอยพัฒนา

100 1 หจก.ส.ภูทอง 150 374,400.00 374,400.00

9. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (รางเปดแบบมฝีาปด)
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

100 1 หจก.ส.สยาม
รัตน-4/2559 150 375,000.00 375,000.00

10. โครงการขุดเจาะบอ
ประปาบาดาล หมูท่ี 11
บานหนองนํ้าขุน

100 1 นายธวัชชัย บุญ
คํา 90 74,000.00 74,000.00

11. โครงการขุดเจาะบอ
ประปาบาดาล หมูท่ี 17
บานใหมอัมพวัน

100 1 นายธวัชชัย บุญ
คํา 90 49,000.00 49,000.00

12. โครการขุดลอกสระ
หนองแปนแหลงนํ้า
สาธารณะพ้ืนท่ี หมูท่ี 8
บานหนองไทร

100 1 หจก.ศักดิส์ิทธ์ิ
การโยธา 150 340,000.00 340,000.00

13. โครงการขุดลอกสระ
หนองบัวแหลงนํ้าสาธารณะ
พ้ืนท่ี หมู 9บานหนองบัว

100 1 หจก.บุรรีัมยทิพย
รุงเรือง 150 330,000.00 330,000.00

14. โครงการขุดลอกสระ
หนองอีเนิกแหลงนํ้า
สาธารณะพ้ืนท่ี หมู 10 บา
หนองมวงนอย

100 1 หจก.เกียรตลิือ
ไกลกอสราง 150 570,000.00 570,000.00

รวม 4,560,726 4,560,726



- โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ

ชื่อโครงการ
เปอรเซ็นต

การ
ดําเนินการ

ชื่อคูสัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10
บริเวณท่ีนา นายณัฐวุฒิ แสน
รัมย ถึง บริเวณท่ีนา นาย
ประสิทธ์ิ เคยีนรัมย หมูท่ี 10
บานหนองมวงนอย

0 1 หจก.ศักดิส์ิทธ์ิ
การโยธา 150 310,000.00 0.00

2. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
นายผัน อินแปลง เลขท่ี 223
ถึง บานนายผัน อินแปลง เลขท่ี
223 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้า
ขุน ตําบลทะเมนชัย

0 1 หจก.ศักดิส์ิทธ์ิ
การโยธา 150 119,000.00 0.00

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายเสริม
ไหลทาง) จากถนนขาง รพ.สต.
หนองมวง หมูท่ี 11 ถึง
บานเลขท่ี 324 นายทิวา ตรี
ประเคน บานเลขท่ี 324 บาน
หนองนํ้าขุน ต.ทะะเมนชัย

0 1 หจก.ศักดิส์ิทธ์ิ
การโยธา 150 117,550.00 0.00

4. โครงการขุดลอกลําหวยไผ
พรอมทําทางขามลําหวย หมูท่ี
4 บานหนองมวง ต.ทะเมนชัย

0 1 บริษัท จักรวาล
บุรีรัมย จํากัด 150 158,000.00 0.00

รวม 704,550.00 0.00



สวนท่ี 5 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไปแบบมีวัตถุประสงค ประจําปงบประมาณ 2559

ลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือดําเนินการ

เสร็จแลว
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ งบอนุมัติ งบประมาณท่ี

เบิกจาย
1. เบี้ยยังชีพคนพิการ  1,761,600 1,761,600 -
2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  5,586,100 5,542,200 43,600
3. เงินสมทบ

ประกันสังคมครู
 13,634 11,253 2,381

4. เงินเดือนพนักงาน  686,389 681,840 4,549
5. คาตอบแทนพนักงาน

จาง
 240,654 209,574 31,080

6. เงินเพ่ิมตางๆของ
พนักงานจาง

 22,000 15,483 6,517

7. วัสดุการศึกษา  69,300 69,300 -

รวมท้ังสิ้น 8,379,677 8,291,250 88,127
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แบบท่ี ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๓ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑
ครั้ง หลังจากสิ้นปงบประมาณ

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑. ชื่อ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน วันท่ี ตุลาคม 2559

สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป

บรรจุใน
ขอบัญญัติ

โครงการท่ีได
ดําเนินการตาม

ขอบัญญัติ

โครงการท่ี
มีการ

เพ่ิมเติม

โครงการที่ได
ดําเนินการ
(จายขาด)

รวมโครงการที่
ไดดําเนินการ

๑. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 32 12 12 15 18 30

๒. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 6 4 3 0 0 3

3. การพัฒนาดานการ
คุณภาพชีวิต 53 25 20 0 0 20

4. การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 4 3 2 0 0 2

5. การพัฒนาดาน
บริหารจดัการบานเมือง
ท่ีดี

13 9 5 0 0 5

รวมท้ังหมด 108 53 42 15 18 60

สรุป โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป 108 โครงการ
โครงการท่ีไดดําเนินการตามขอบัญญัติ 42 โครงการ
คิดเปนรอยละ 42 x 100 = 38.88

108

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 123 โครงการ
โครงการท่ีไดดําเนินการ 60 โครงการ
คิดเปนรอยละ 60 x 100 = 48.78

123



สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
ใหประชาชนทราบ 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /
กิจกรรม 

ภาพรวม 



สวนท่ีสวนท่ี ๔๔
ผลการวดัคุณภาพแผนพัฒนาผลการวดัคุณภาพแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 6 ขอ 29
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.2 / ว 0600 ลงวันท่ี 29
มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 6 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลอง
กับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความ
โปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดี

ดังนั้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2563) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกลาว  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563)
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 10
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 25
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65

3.1 วิสัยทัศน (5) 5
3.2 พันธกิจ (5) 5
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 10
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 5
3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 15
3.6 กลยุทธของแตละประเดน็ยุทธศาสตร (15) 15
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 10

รวม 100 100



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.

- มีขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปทีผ่านมามกีารดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

(3)

(2)

(2)

10
3

3

2

2

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญเพ่ือชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.

- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม

- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท.

25

4

(2)
(2)

5
(3)

(2)

5

(2)
(3)

25

4

2
2

5
3

2

5

(2)
3



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.

- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลู
พ้ืนฐาน

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชงิ
พ้ืนท่ี

- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดนช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความ
รองการ

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา

5

(3)

(2)

6

(2)

(2)

(2)

5

3

2

6

2

2

2

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน ○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ

บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.

- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมลูท่ี
นําเสนอ

- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

65
5

(3)

(2)

65
5

3

2

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

5
(3)
(2)

5
3
2

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา

ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

10

(4)
(4)

(2)

10

4
4

2



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวาม

ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป

5
(3)
(2)

5
3
2

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค

- สามารถวัดไดในเชิงปรมิาณและคณุภาพ
○ คาเปาหมาย

- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังในดาน

ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

(4)
6
(3)
(3)

15
9
5

4
6
3
3

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพ้ืนท่ี
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและ

มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

(6)

(6)

12

6

6

3.7 บัญชีรายการ /
ชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กจิกรรม

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน

- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม

○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

13
8
(3)

(3)
(2)
5

(3)

(2)

13
8
3

3
2
5

3

2
รวมคะแนนท่ีได 100 100

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ท่ี
เก่ียวของ

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได



2. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 10
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 25
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65

3.1 วิสัยทัศน (5) 5
3.2 พันธกิจ (5) 5
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 10
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 5
3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 15
3.6 กลยุทธของแตละประเดน็ยุทธศาสตร (15) 15
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 10

รวม 100 100



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.

- มีขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปทีผ่านมามกีารดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

(3)

(2)

(2)

10
3

3

2

2

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญเพ่ือชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.

- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม

- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท.

25

4

(2)
(2)

5
(3)

(2)

5

(2)
(3)

25

4

2
2

5
3

2

5

(2)
3



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.

- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลู
พ้ืนฐาน

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี

- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดนช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความ
รองการ

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา

5

(3)

(2)

6

(2)

(2)

(2)

5

3

2

6

2

2

2

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน ○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ

บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.

- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมลูท่ี
นําเสนอ

- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

65
5

(3)

(2)

65
5

3

2

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

5
(3)
(2)

5
3
2

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา

ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

10

(4)
(4)

(2)

10

4
4

2



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวาม

ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป

5
(3)
(2)

5
3
2

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค

- สามารถวัดไดในเชิงปรมิาณและคณุภาพ
○ คาเปาหมาย

- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังในดาน

ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

(4)
6
(3)
(3)

15
9
5

4
6
3
3

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพ้ืนท่ี
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและ

มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

(6)

(6)

12

6

6

3.7 บัญชีรายการ /
ชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กจิกรรม

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน

- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม

○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

13
8
(3)

(3)
(2)
5

(3)

(2)

13
8
3

3
2
5

3

2
รวมคะแนนท่ีได 100 100



สวนท่ีสวนท่ี ๕๕
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) ประจําปงบประมาณ
2559

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย สามารถสรุปได  ดังนี้

1.1 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548

1.2 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา
1) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 88 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 32 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 36.36

2) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 101 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 49 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 48.51

3) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 123 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 60 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 48.78

2. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) และ

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สามารถสรุปได  ดังนี้
2.1 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวย

ความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548

3. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย ไดดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ



องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  พรอมท้ังกําหนดวิธีการ ชัดเจน  ใกลเคียงกับสภาพความ
ตองการและความเปนจริงของทองถ่ิน  สําหรับใชเปนเกณฑในการพัฒนาทองถ่ินในโอกาสตอไป  ซึ่ง
ไดทําการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย  ประจําปงบประมาณ 2559 ตามแนวทางและข้ันตอนท่ีกําหนดไวเปนการเรียบรอยแลว
โดยคณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการสงแบบแบบสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไปยังกลุมเปาหมายซึ่งไดแกผูนําหมูบาน  และ
ประชาชนท่ัวไปท้ัง 10 หมูบานในองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  โดยกําหนดเกณฑการสง
แบบสํารวจและประเมินผลฯตามมติคณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี  หรือ
สภาพของหมูบาน ซึ่งไดดําเนินการจัดสงแบบสํารวจและประเมินผลฯ  ไปจํานวนท้ัง 150 ชุด  ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ี

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 15 % 80 % 5 %
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 30 % 64 % 5 %
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70 % 21 % 9 %
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 33 % 60 % 7 %
๕) มีความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 28 % 63 % 9 %
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 29 % 57 % 14 %
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน

43 % 52 % 5 %

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 33 % 64 % 63 %
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 70 % 20 % 10 %

จากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาว ผลปรากฏวา  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจ

4. ขอรองเรียนและรองทุกขจากประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไมมีขอรองเรียนและความขัดแยงกับประชาชน

มีเพียงขอรองทุกขท่ีตองการใหองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยดําเนินการแกไขให เม่ือองคการ
บริหารสวนตําบลไดดําเนินการแกไขแลว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปญหาท่ีเกิดข้ึนองคการ
บริหารสวนตําบลยังไมสามารถแกไขใหไดประชาชนในพ้ืนท่ีก็ไมเคยเรียกรองเพราะเขาใจวา
งบประมาณมีจํากัด



5. ปญหาและอุปสรรคขององคการบริหารสวนตําบล
5.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้

ปญหา
1) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง

ประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลลาชา  เงินอุดหนุนเขามาในชวงปลายปงบประมาณ  ซึ่งจะ
ดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติมไมทัน  ทําใหไมสามารถดําเนินการ
โครงการได

2) เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
3) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก

โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน
4) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมากประกอบกับ

งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ
อุปสรรค
1) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด

4.2 ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปญหา
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลยังมีบางโครงการ/

กิจกรรมท่ีเกิดศักยภาพไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืนไมได

2) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา

3) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

อุปสรรค
1) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด
2) องคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดาน

บางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการ
ใหม

5. ขอเสนอแนะ
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีระดับความสําเร็จท่ี

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้



5.1 การดําเนินงาขององคการบริหารสวนตําบล
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
2) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
3) องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอเหมาะสมกับ

ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการ
ใหม

4) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก
ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค – บริโภค และปญหา
อุทกภัย และภัยแลงท่ีเกิดข้ึนเปนประจําปทุกป

5.2 การบริการประชาชน
1) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการ

และเกาอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี
2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกรวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
3) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอ

ประชาชน
4) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน  เพ่ือให

เกิดความเขาใจ
5) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล

จากขอเสนอแนะดังกลาว หากองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยสามารถ
ดําเนินการได  จะสงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด



ภาคผนวก



โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น










