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บทท่ี  1 
บทน า 

 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง           
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล
กระโทก  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน    จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ               
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ             
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น    เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น                     
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่ าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนา                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ เป้าหมายหรือไม่  
อย่างไร   เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส่  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ              
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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 ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ที่  55/๒๕60              
ลงวันที่  1  มีนาคม  ๒๕60  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

๑. นายช่วย  สาคะเรศ      ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก เป็น กรรมการ 
       ๒. นายสุดธี  ค้อนกระโทก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
       ๓. นายสมพอ  อดิชัยกุล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
       ๔. นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก      ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
       ๕. นางช านาญ  แกล้มกระโทก      ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
       6. นางเพ็ญแข  ตลอดนอก      ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     กรรมการ 
       ๗. นางรุ่งเรือง  นิยมมา  ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
       ๘. นางสาวอ านวย  จอกกระโทก ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
       ๙. นางสาวทิพย์สุดา  หงวนไธสง     ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ 
       ๑๐. นายบุญธรรม  ขาวกระโทก ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

               ๑๑. นายชาติ  กริดกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ               
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

               (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี                
  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ที่ 69/๒๕60                
ลงวันที่  13  มีนาคม  ๒๕60   เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

(๑)  นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก                    ประธานกรรมการ 
 (๒)  นางสาวทิพย์สุดา  หงวนไธสง             กรรมการและเลขานุการ 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา         
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ  ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3)  ความกา้วหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล    

 (Monitoring)  
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย 

 มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า  

 กิจกรรม  ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ         
จะพิจารณา 
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1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปีอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1)  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  
(Efficiency Evaluation) 

(2)  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(3)  การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาสามปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและ             
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอ            
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด                 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ สองครั้ง              
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้ก าหนดกรอบ 
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส   ดังนี้ 

(๑)   ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)    
(๒)   ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
(๓)   ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน) 
(๔)   ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)  

        โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวมและให้รายงานครั้งที่ ๑ ภายในเดือน
เมษายนและครั้งที่  ๒  ภายในเดือนตุลาคม  โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการ                  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   มีศักยภาพที่จะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ                
จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอแล้วเสนอ
รายงานต่อผู้บริหาร   เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2560   อบต.กระโทก หน้า 5 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการ
น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๑ การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที่  ๓  คือ 
3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงาน          
ทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก     อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.   มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

4.   มีการจัดตั้งคณะสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.   มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
      การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น   (SWOT)  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา 

       ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

        ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.   มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.   มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.   มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.   มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.   มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลกการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ                  
3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาส ท่ี 1 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่     …………… 

(1)   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)   (2)   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4)   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี  
 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี   1   
พ.ศ. 2550 

ปีท่ี  2    
พ.ศ. 2551 

ปีท่ี 3    
พ.ศ. 2552 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

         
         
         
         
         
         

                 รวม         

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่   1  พ.ศ.   2550 ปีที่  2   พ.ศ.  2551 ปีที่ 3   พ.ศ.  2552 รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

         
         
         
         
         
         

                 รวม         

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ……………………….. 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             รวม             

 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี ………………………… 
 

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

       
       

       
       
       
       
       
       
       

รวม       
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี…………………….. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ ในระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
      
                      รวม      

 
 

ส่วนที่  4  ปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………… 
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ค าช้ีแจง  :   แบบ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา… 
2. วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน  …………………………………………………. 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  …………………………………… 
2. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู ่
ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   

รวม   

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
3. ความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่    ……………………………………………………………………………………………… 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ค าช้ีแจง :  แบบ  3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม             
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(7) อ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ     

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

    ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6) มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(8) อ่ืน ๆ 
  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้าน…………………………………………………………โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะไห้คะแนนองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใดภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 

 
 

 

แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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บทท่ี  2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
วิสัยทัศน์  ของอบต.กระโทก 

“สุขภาพดี  การศึกษาทั่วถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ  น าการพัฒนา” 
 
พันธกิจ  ของอบต.กระโทก 
 ๑. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. สนับสนุนการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
 ๖. บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๗. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๘. ส่งเสริมให้เป็นต าบลสุขภาพดี 10 ตัวชี้วัด 
 ๙. สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ของอบต.กระโทก 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอบต. 
 3. เพื่อเพ่ิมรายได้และเศรษฐกิจให้ชุมชน 
 4. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคงอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 5. การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก  รวดเร็ว และเสมอภาค 
 6. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 7. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐโดยเท่าเทียมกัน 
 8. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 9. เพื่อส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 10. เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กระโทก  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   
๘  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึก  อบรมสัมมนา กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว 
และนันทนาการ 
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๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๓. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
๖. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี 
๒. ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
๔. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
๕. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
๗. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
๘. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ การดูแล รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
๒. การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 
๓. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 
๔. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด พลังงาน 
๖. การปลุกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์และส่งเสริมการ

ค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
๗. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์  การลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุง  บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
3. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืน 
4. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
5. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
6. การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
7. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การจัดการศึกษา 
๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับการ ศึกษาศาสนา 
      วัฒนธรรมท้องถิ่น 

         ๑.๒  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
                พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส และ ผู้ติดเชื้อ HIV  จัด
ให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬา นานาชาติ 
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ ทางน้ า 
๕. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและการ ควบคุมโรคติดต่อ/ 

โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
๖. การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
๗. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชน 
๘. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ าแก้จน 
กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ าในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ าคลองน้ า และ
การกระจายการใช้ประโยชน์ 

๒. ก่อสร้างระบบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
๓. การพัฒนาลุ่มน้ า  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ การเพ่ิมผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
๒. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
๓. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๔. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์ แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
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บทท่ี  3   
 
 

 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
 

มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูล   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถิ่นโดยตนเอง 
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บทท่ี  4   
 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล             
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 

 (1) ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่  3 (เมษายน – มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี  1   
พ.ศ. 2560 

ปีท่ี  2    
พ.ศ. 2561 

ปีท่ี  3    
พ.ศ. 2562 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาการท่องเที่ยว 

4 230,000 3 200,000 3 200,000 10 630,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การบริหารราชการตาม 

หลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
25 10,713,000 24 8,472,000 20 7,178,000 69 26,363,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจและ 

บรรเทาปญัหาความยากจน 

7 210,000 9 520,000 1 10,000 17 740,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 430,000 4 130,000 3 110,000 13 670,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

21 10,118,300 18 3,710,000 19 10,066,000 58 23,894,300 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้าง
สังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

62 9,479,920 66 9,819,920 60 9,259,920 188 28,559,760 

ยุทธศาสตร์ที่  7  น้ าแก้จน 5 2,599,000 8 6,000,000 5 4,900,000 18 13,499,000 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนา 

เกษตรอินทรีย ์
6 118,500 7 218,500 6 118,500 19 455,500 

รวม 136 33,898,720 139 29,070,420 117 31,842,420 392 94,811,560 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)  
4.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร ์
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 50,000 - - - - 1 50,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1 50,000 - - - - 1 50,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 2 676,000 - - - - 2 676,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 1 100,000 - - - - 1 100,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  2 5,123,000 - - - - 2 5,123,000 

รวม 7 5,999,000 - - - - 7 5,999,000 

 
 
 
 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

1 - - - - 4 100.00 - - - - 4 100 
2 5 20.00 - - 20 80.00 - - - - 25 100 
3 1 12.50 2 25.00 4 50.00 - - 1 12.50 8 100 
4 - - - - 6 85.71 - - 1 14.29 7 100 
5 9 39.13 1 4.35 11 47.83 - - 2 8.69 23 100 
6 8 12.70 10 15.87 44 69.84 - - 1 1.59 63 100 
7 2 28.57 - - 3 42.86 - - 2 28.57 7 100 
8 - - - - 6 100.00 - - - 100.00 6 100 

รวม 25 17.48 13 9.09 98 68.53 - - 7 4.90 143 100 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 50 100 150

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

รวม 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ, 25 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ, 13 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ, 98 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม, 

7 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2560 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 124,100 - 124,100 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 30,000 - 30,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 614,500 951,000 1,565,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 210,582 - 210,582 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 - 235,000 235,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 - - - 
             รวม 979,182 1,186,000 2,165,182 
 
 
 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์  ประจ าปี  2560 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

- ไม่มี - - - - - - 
 
 
 
8. รายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการในปี  2560 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา 

- - 

การท่องเที่ยว   
รวม จ านวน  -  โครงการ - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 1.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 11,000 
การบริหาร 2.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 20,000 
ราชการตาม 3.โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   19,000 
หลักการบริหาร 4.โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 60,000 
บ้านเมืองที่ดี 5.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 14,100 
   

รวม จ านวน  5  โครงการ 124,100 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้าง 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร 

30,000 

ความสามารถ   
ทางเศรษฐกิจ 
และบรรเทาปัญหา 

  

ความยากจน   
รวม จ านวน  1  โครงการ 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - - 
การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

  

รวม จ านวน  -  โครงการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  ซอยบ้านนางประกอบ 24,000 
การพัฒนา 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  ซอยบ้านนายหมึก 60,000 
ด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

3.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณบ้านนางแสวง  เป๋ากระโทกและ
ซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณสามแยก (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค 

88,500 

 4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยบ้านผู้ช่วยชาติ  ม.9 บ้านโบสถ์ 199,000 
 5.โครงการเสริมถนนคอนกรีต  ม.10  ซอยร่มเย็น 60,000 

 6.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  ม.8 (สายคลองตาอ่อนตลอดสาย) 183,000 
(เงินสะสม) 7.โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ม.4 (ทางลงสะพานด าตลอดสาย) 251,000 
(เงินสะสม) 8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 สายเลียบคลองชลประทาน 480,000 
(เงินสะสม) 9.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11  คลองตะคุ ฝั่งตะวันตก 220,000 

   
รวม จ านวน   9   โครงการ 1,565,500 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  65,950 
การสร้างสังคมให้ 2.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 16,070 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และอยู่ร่วมกัน 

3.โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

9,664 

อย่างมีความสุข 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 59,500 
 5.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 9,427 
 6.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 24,946 
 7.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

วันลอยกระทง 
5,250 

 8.โครงการอบต.กระโทกสะอาด น่าอยู่ น่ามอง น่าท างาน 19,775 
รวม จ านวน   8   โครงการ 210,582 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 1.โครงการขุดลอกคลองเหมืองธรรมชาติ ม.5 113,000 
น้ าแก้จน 2.โครงการซ่อมแซมท านบอาจารย์พุฒ ม.2 122,000 

(เงินสะสม)   
รวม จ านวน   2  โครงการ 235,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 - - 
การพัฒนาเกษตร   
อินทรีย์   

รวม จ านวน   -  โครงการ - 
รวมทั้งสิ้น จ านวน   25   โครงการ 2,165,182 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ด าเนินงานจริง 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
1, 0 

ยุทธศาสตร์ที่  
2, 5 

ยุทธศาสตร์ที่  
3, 1 

ยุทธศาสตร์ที่  4, 
0 

ยุทธศาสตร์ที่  5, 
9 

ยุทธศาสตร์ที่  6, 
8 

ยุทธศาสตร์ที่  7, 
2 

ยุทธศาสตร์ที่  8, 
0 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 

 

 

 
 
 

โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ปรางค์พะโค 30,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการมัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวปรางค์พะโค 20,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 รวม 2 โครงการ 50,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิม

ศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

50,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 

10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

13,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 15,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยส าหรับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 

20,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1, 
0 

ยุทธศาสตร์ที่  
2, 124,100 

ยุทธศาสตร์ที่  
3, 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4, 
0 

ยุทธศาสตร์ที่  5, 
1,565,500 

ยุทธศาสตร์ที่  
6, 210,582 

ยุทธศาสตร์ที่  
7, 235,000 

ยุทธศาสตร์ที่  8, 
0 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
30,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 

10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส่วนราชการของ 
อบต.กระโทก 

249,620 3,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 รวม  8  โครงการ 168,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาสในต าบลกระโทก 
20,000 - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับ

เด็กและเยาวชนต าบลกระโทก 
20,000 - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน 10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการส่ ง เสริ มทั กษะการ เ รี ยนรู้ ด้ าน

การเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน 
50,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 รวม  4  โครงการ 100,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพระราชเสาวนีย์ 

 
10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 รวม  1  โครงการ 10,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

(หมู่ท่ี 2) บ้านหนองคล้า ซอยหนองตาโดด 
490,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี 4) บ้านโคกกระสังข์ (ถนนสายเลียบ
คลองชลประทานคุ้มมะขามหวาน) 

315,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค ซอยประชาอาสา
จากสามแยกบ้านนางลมัยถึงฝายน้ าล้น 

224,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค  
ซอยบ้านนายหลอด 

265,300 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค  
ซอยบ้านนางยวน 

255,500 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี 13) บ้านคลองท่าแร่ ซอยชื่นฤทัย 3  
บ้านนายเปิ่น 

130,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการก่อสร้างที่ก้ันขอบสะพานปูน 
ทั้งสองฝั่ง ทางเข้าบ้านดอนใหญ่ ม.3 
 

100,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะในหมู่บ้าน  

ม.9 บ้านโบสถ์ 
50,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการเสริมดินพร้อมเทคอนกรีตพร้อม 
รางระบายน้ าข้างบ้านผู้ใหญ่สมหวัง ทั้งสองฝั่ง  
ม.6 บ้านโพธิ์เงิน 

300,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

(เงินสะสม) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายดาว 
ม.10 

174,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 รวม   10  โครงการ 2,303,800   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับ 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
12,000 4,960 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
25,000 - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 
3,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัย
เบื้องต้น 

40,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กอบต.กระโทก 
5,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

200,000 87,500 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี 5,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
โรงเรียนวัดพะโค,โรงเรียนบ้านดอน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

330,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน 
วัดพะโค   

190,000 87,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน 
บ้านดอน   

260,000 124,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ 
ที่มียุงเป็นพาหนะ 

40,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

40,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ

คนพิการ 
30,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตอบต.กระโทก 

50,000 - ไม่ด าเนินการ 
เนื่องจากไม่ได้

ประกาศเป็นพ้ืนที่
ประสบภัยหนาว 

 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 80,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

20,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 20,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลกระโทก ประจ าปี 

2560 
60,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 50,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 50,000 50,000 โอนลด 
 โครงการฝึกอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  

จริยธรรม 
18,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,974,000 2,454,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,384,320 695,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 6,000 3,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 รวม  29  โครงการ 8,152,320 3,505,660  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิตและความ

สดใสให้ลุ่มน้ ามูล 
30,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 รวม  1  โครงการ 30,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 8 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและ 

ด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
30,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 รวม  1  โครงการ 30,000   
 รวม    56   โครงการ 10,844,120 3,505,660  
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ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.1 ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  มีจ านวนมากเกินไป  ซึ่งเกินศักยภาพของอบต.ที่จะ

ด าเนินการได้ท้ังหมด  
๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาอบต.  

  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้ เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบล                 
จะด าเนินการ 

4.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก 
            1. ควรจัดท าแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.  ให้มากที่สุด 
          2. การเสนอโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน  ควรเรียงล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเร่ งด่วนและ
โครงการที่เสนอควรเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันที 
            3. ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือให้ประชาชนเกิดความสนใจมาร่วม
โครงการจ านวนมาก 

4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 

 
 4.3 ปัญหาและอุปสรรในการด าเนินโครงการของอบต.  มีดังนี้ 
 1.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
  ปัญหา-อุปสรรค    :  ผู้มาร่วมงานมีจ านวนน้อย 
   ข้อเสนอแนะ       :  เพ่ิมกิจกรรมทางศาสนา  เช่น  กิจกรรมตักบาตร  ข้าวสารอาหารแห้ง 
 2.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ปัญหา-อุปสรรค    :  บุคลากรในการท าโครงการมีจ านวนจ ากัด  เพราะเจ้าหน้าที่มีงานประจ าที่
ต้องท า 
   ข้อเสนอแนะ       :  ขอเจ้าหน้าที่ช่วยท าโครงการเพ่ิมหรือตั้งงบประมาณเพ่ือจ้างหน่วยงานอื่น 

3.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ประจ าปี 2560 
  ปัญหา-อุปสรรค    :  - 
   ข้อเสนอแนะ       :  ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดท าโครงการ  และต้องการให้ด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องในทุกปี 

4.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 
  ปัญหา-อุปสรรค    :  - 
   ข้อเสนอแนะ       :  ควรจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายกิจกรรม  เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ในทุกๆด้าน 
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5.โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปัจฉิมนิเทศของศพด.อบต.กระโทก 
  ปัญหา-อุปสรรค    :  สถานที่จัดโครงการเป็นที่โล่ง   อากาศร้อน  
   ข้อเสนอแนะ       :  ควรจัดหาสถานที่ในร่ม  หรือเป็นห้องประชุม/สัมมนา ที่ติด
เครื่องปรับอากาศ  
 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  ซอยบ้านนายสมหมาย  ม.3 

ปัญหา-อุปสรรค    :  ขอบเขตทางสาธารณะมีพ้ืนที่ค่อนข้างแคบ  ท าให้การก่อสร้างเป็นไปได้ 
โดยล าบาก 
   ข้อเสนอแนะ       :  ควรมีการเตรียมพ้ืนที่ หรือแบ่งกันเขตทางสาธารณะไว้เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต 
 
  
  

-------------------------------------------------- 
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บทท่ี  5 
 
 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง  
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน    19   ตุลาคม  2559 

 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 4 0 
2. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 34 15 
3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 12 3 
4. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
อย่างยั่งยืน 

10 4 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 68 28 
6. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 76 44 
7. น้ าแก้จน 12 8 
8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 6 2 

รวม 222 104 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
 
การประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน                    
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.กระโทก   โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน               
จ านวน 10 หมู่บ้าน   หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตอบต.กระโทกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของอบต.กระโทกในภาพรวม  (ตามแบบ 
3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.กระโทกจ าแนกตามยุทธศาสตร์  (ตามแบบ 3/3 
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)   จ านวน  408  ราย  โดยประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน   ของอบต.กระโทก  ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 น้ าแก้จน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

0 50 100 150 200 250

ยุทธศาสตร์ที่  1 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

ยุทธศาสตร์ที่  6 

ยุทธศาสตร์ที่  7 

ยุทธศาสตร์ที่  8 

รวม 

4 

34 

12 

10 

68 

76 
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โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.กระโทกในภาพรวม (แบบ 3/2)                    
ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในชุมชน จ านวน 10 หมู่บ้าน  จ านวน 402 ราย                        
และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    

โดยผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม   ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจใน                
เรื่องเก่ียวกับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจใน       

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  (แบบ 3/2) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามเพศ  อายุ การศึกษา อาชีพหลัก  
สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  212  คน  คิดเป็นร้อยละ 
52.74 
 อาย ุ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  51-60 ปี  จ านวน  91  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 22.64    และรองลงมามีอายุอยู่ในระหว่าง  41-50 ปี  จ านวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.39 
 การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  คือ 
ประถมศึกษา  จ านวน  233  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.96  และรองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  จ านวน  123 คน  คิดเป็นร้อยละ  30.60  คน 

อาชีพหลัก กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือ  เกษตรกร  จ านวน  172 คน  
คิดเป็นร้อยละ  42.79  รองลงมามีอาชีพรับจ้าง  จ านวน  121  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.10  
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   (แบบ 3/2) 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 67.41% 32.34% 0.25% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 51.74% 48.26% 0.00% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 51.99% 47.76% 0.25% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 50.50% 48.01% 1.49% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 46.77% 48.76% 4.48% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 55.47% 41.04% 3.48% 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

53.98% 44.78% 1.24% 

8) การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบความต้องการของประชาชน 52.74% 43.28% 3.98% 
9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 50.00% 49.00% 1.00% 

ภาพรวม 53.40% 44.80% 1.80% 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 
 
  เมื่อพิจารณาการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.กระโทก  สรุปได้ว่า                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ  53.40  พอใจมากต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของอบต.
กระโทก  โดยมีสัดส่วนในเรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ร้อยละ  67.41               
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม  แต่มีความพอใจในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
อยู่ในสัดส่วนที่ต่ าสุด  ร้อยละ 46.77 
  แต่เมื่อพิจารณารวมในส่วนของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพอใจและพอใจมาก  
และคิดเป็นร้อยละ 92.20  ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจมากต่อการด าเนินงานในภาพรวมของอบต.กระโทก  
โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  (แบบ 3/3) 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่    1   การพัฒนาการท่องเที่ยว 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.12 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.90 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.04 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.86 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.98 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.04 

ภาพรวม 8.97 
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ยุทธศาสตร์ที่    1    
การพัฒนาการท่องเที่ยว  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่    2   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.25 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.06 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 9.25 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.12 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.88 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.02 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.94 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.18 

ภาพรวม 9.09 
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ยุทธศาสตร์ที่    2    
การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่    3   การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.29 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.14 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.88 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.92 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.75 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.96 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.16 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.22 

ภาพรวม 9.04 
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ยุทธศาสตร์ที่    3    
การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ 

บรรเทาปัญหาความยากจน  
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่   4   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.59 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.45 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 9.31 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.27 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.18 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.35 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.22 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.27 

ภาพรวม 9.33 
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ยุทธศาสตร์ที่    4    
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยัง่ยืน  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่    5   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.33 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.14 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.98 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.96 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.18 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.06 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.12 

ภาพรวม 9.09 
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ยุทธศาสตร์ที่    5    
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่    6   การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.06 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 9.08 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.06 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.96 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.96 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.25 

ภาพรวม 9.04 
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ยุทธศาสตร์ที่    6    
การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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 ยุทธศาสตร์ที่    7   น้ าแก้จน 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.22 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.94 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.98 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.97 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.98 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.04 

ภาพรวม 9.02 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.8
8.9

9
9.1
9.2
9.3

ยุทธศาสตร์ที่    7    
น้ าแก้จน  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่    8   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.90 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.04 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.86 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.75 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.86 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.04 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.08 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.16 

ภาพรวม 8.96 
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ยุทธศาสตร์ที่    8    
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) 
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