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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
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การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก                  จ านวน   3 คน 
                 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก               จ านวน   2 คน 
                 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก             จ านวน   2 คน 
                 (4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง                                    จ านวน   2 คน 
                 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                             จ านวน   2 คน 

                 ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลการเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

  1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการ
ประจ าปี พ.ศ.256๑ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการติดตามด าเนินงาน โดยให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงติดตามการ
ใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พร้อม
ทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 25๖๐ – ธันวาคม 25๖๐)  

  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 256๑ – มีนาคม 256๑)  

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 256๑ – มิถุนายน 25๑)  

  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 25๖๑ – กันยายน 256๑)  

  และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมพวง เสนอผู้บริหาร 

  2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของ
แผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการ และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวงจะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะจัดท า
แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนที่จะจดัท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 
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การติดตามและประเมินผล 

แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. .มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑  
                                                                                 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน   
 

50 12,499,000 7 6,140,000 4 3,160,000 61 21,799,000 

2.ยุทธศาสตร์น้ า
แก้จน    

8 4,940,000 5 1,900,000 3 1,700,000 16 8,540,000 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริม
การเกษตร   
 

5 300,000 4 270,000 4 270,000 13 840,000 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 
 
 

28 4,210,300 17 1,130,000 17 1,175,000 62 6,279,950 



๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

9 460,000 6 350,000 6 350,000 21 1,160,000 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี   

29 1,947,000 22 1,619,000 22 1,619,000 73 5,185,000 

รวม 129 24,356,300 61 11,409,000 56 8,274,000 246 43,803,950 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 256๑   

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   13 26 3 6 8 16 0 0 5 10 29 58 

2.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

9 32 1 3.57 7 42.85 3 10.71 1 3.75 21 75 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

1 11.11 0 0 4 44.44 0 0 0 0 5 55.55 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี   

13 44.83 1 3.44 7 24.13 3 10.34 0 0 24 92.31 

รวม 36 27.91 5 3.97 26 20.15 6 4.65 6 4.65 80 62.01 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ 

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   1,099,600 8.80 1,208,400 9.67 2,308,000 18.47 
2.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน    0 0 0 0 0 0 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร   0 0 0 0 0 0 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

98,912 2.35 0 0 98,912 2.35 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

34,700 7.54 0 0 34,700 7.54 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   170,595 8.76 0 0 170,595 8.76 
รวม 1,403,807 5.76 1,208,400 9.67 2,612,207 10.72 
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สรุปรายละเอียดตามแผนพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  256๑  

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ ประจ าปี เพิ่มเติม จ่ายขาด 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้นหนองสะแก หมู่ 5 

 ถนนลาดยางถึงลานอเนกประสงค์ 

93,900    

 

 

2 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้นหนองสะแก หมู่ 5 

 (ซอยบ้านนายประยูร) 

96,800    

 

 

3 โครงการขุดลอกเปดิทางระบายน้ า ม.6 56,000     

4 โครงการเปิดทางระบายน้ าคลองชลประทาน หมู่ 6 

(ทุ่งตากแดด) 

5,000   

 

  

5 โครงการขุดลอกเปดิทางระบายน้ าคลองเลียบริมมูล หมู่ 6 11,000     

6 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มพร้อมบานประตูเปดิ/ปดิ  

หมู่ 6 

448,000    

 

 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.5, ม.7 280,000     

8 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้นหนองแดง หมู่ 7  

(บริเวณสระประปาหมู่บ้าน ศาลตาปู่) 

118,000    

 

 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอย 1 197,000     

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอย 2 197,000     

11 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้นพันธ์เจริญ หมู่ 12  

(ทางเข้าสระน้ า) 

 

188,500    
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ ประจ าปี เพ่ิมเติม จ่ายขาด 

12 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้นพันธ์เจริญ หมู่ 12  

(ซอย 5) 

94,200    

 

 

13 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้น หมู่ 14 150,200     

14 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้น  หมู่ 14 

(ฝายน้ าล้นบา้ยาง ถึงบ้านเดื่อ) 

169,000    

 

 

15 ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บา้น (ฝายน้ าล้น) หมู่ 14 68,900     

16 โครงการขุดลอกเปดิทางระบายน้ า ม.14 52,500     

17 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าหมู่ 15 230,000     

18 โครงการปรับเกรดผิวถนนทุกหมูบ่า้น 486,500     

 รวม 2890,000     

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ ประจ าปี เพิ่มเติม จ่ายขาด 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  น้ าแก้จน      

       

       

 ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาความยากจน 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

19 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 18,142     

20 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15,600     

21 โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5,390     

22 สนับสนุนหลักประกันสุขภาพชุมชน 50,000     

23 โครงการประเพณีร าบวงสรวงย่าโม 1,000     

24 โครงการวันท้องถิ่นไทย 4,900     

26 โครงการรณรงค์จัดเก็บภาษี ประจ าปี 2560 2,880     

27 โครงการวันปิยะมหาราช 1,000     

 รวม 98,912     

 ยุทธศาสตร์ที่  5     

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

     

28 โครงการธนาคารขยะและถังขยะประจ าหมู่บ้าน (จังหวัด
สะอาด) 

34,700     

       

 รวม 34,700     
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ ประจ าปี เพิ่มเติม จ่ายขาด 

 ยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารราชการตามหลักการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

     

29 โครงการวันท้องถิ่นไทย 4,900     

30 โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ านวยความสะดวกให้
ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี และงานราชพิธีต่างๆ  

39,062     

31 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 2,095     

32 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 23,743     

33 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,549     

34 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,950     

35 การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 51,396     

36 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,300     

37 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,190     

38 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,910     

39 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ส านา ปริ้นเตอร์ 8,000     

40 จ้างเหมาจัดท าป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลชุมพวง 2,500     

 รวม 170,595     

 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560                   จ านวน    129    โครงการ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2        จ านวน       40   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา    31.00   %  
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 256๑ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

รวม   
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

- เครื่องมือ อุปกรณ ์ไม่เพียงพอต่อบุคลากร จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

- การด าเนินงานจริง มักไม่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานตรวจสอบ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น ท าให้ด าเนินงานได้ยากล าบาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oag.go.th/
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายนและตุลาคม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      มีนาคม 256๑ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 256๑ 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ        
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ           
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   50 29 
2.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 8 0 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร   5 1 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

28 21 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

9 5 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี   

29 24 

รวม 129 80 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 9.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.71 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 9.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 9.71 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.57 

ภาพรวม เฉลี่ย 9.57 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ าแก้จน    

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.14 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.29 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 9.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.57 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 9.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 8.85 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.00 

ภาพรวม เฉลี่ย 9.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 8.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.43 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 9.85 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 8.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.71 

ภาพรวม เฉลี่ย 9.43 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.71 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 7.71 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.29 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 8.14 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 8.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.14 

ภาพรวม เฉลี่ย 8.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรกัษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.29 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.29 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 8.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.71 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 7.86 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 8.29 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.00 

ภาพรวม เฉลี่ย 8.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี     

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 8.71 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.00 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 8.29 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 8.86 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.14 

ภาพรวม เฉลี่ย 9.28 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยมีการก าหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี 
(140 ชุด) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ           (1) ชาย (79)         (2) หญิง (61) 

2. อาย ุ          (1) ต่ ากว่า 20 ปี(19)  (2) 20 – 30 ปี(31) (3) 31 - 40 ปี(21) 
                     (4)  41 – 50 ปี(33)  (5) 51 – 60 ปี(24) (6) มากกว่า 60 ปี(12) 

3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา(83)  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(34)  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า(10) 
                     (4)  ปริญญาตรี(11)    (5) สูงกว่าปริญญาตรี(2)              (6) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ(12)     (2) เอกชนรัฐวิสาหกิจ (3)     (3) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว(27) 
                     (4)  รับจ้าง(59)         (5) นักเรียน นักศึกษา(11)         (6) เกษตรกร (24) 
                     (7) อ่ืนๆ โปรดระบุ(4)ไม่มีอาชีพ       

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.03 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.51 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 7.33 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.81 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 7.79 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 8.85 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.41 

ภาพรวม เฉลี่ย 8.45 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ าแก้จน    

ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.98 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 8.33 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 7.97 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.53 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 8.87 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 7.89 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 9.31 

ภาพรวม เฉลี่ย 9.21 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร  

ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.67 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.21 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.97 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 6.53 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.31 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 7.37 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 7.81 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.51 

ภาพรวม เฉลี่ย 7.39 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ความพึงพอใจของประชาชน   

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.11 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.53 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 6.51 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.01 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 6.37 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 6.53 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.57 

ภาพรวม เฉลี่ย 6.07 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.83 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.79 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 6.59 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.01 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 6.07 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 6.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 6.89 

ภาพรวม เฉลี่ย 7.01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี     

ความพึงพอใจของประชาชน  

  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.59 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.89 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ เฉลี่ย 7.07 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.49 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉลี่ย 7.63 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เฉลี่ย 7.09 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 7.03 

ภาพรวม เฉลี่ย 7.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


