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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

 

  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

                    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 6 (3)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 6(3)    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กรรมการตามข้อ 6 (3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวั น โดย
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 
ดังนี้ 
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                    (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
การดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี       พ.ศ. 
2564 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เมืองเพีย "ยึดหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมี
คุณภาพฃีวิตที่ดี บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.เมืองเพีย  
    1 พัฒนาระบบการจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน  
    2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  
   3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้เข็มแข็ง
ได ้ 
    4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุขกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี  
    5 พัฒนาเครือข่าย ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  
    6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน  
    8 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เมืองเพียได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
        1. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
        2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
        1. แผนงานการเกษตร  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  
        2. แผนงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
        4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
        5. แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา  
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        6. แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 
        7. แผนงานงบกลาง 
 
 

การวางแผน 
อบต.เมืองเพีย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ อบต.เมืองเพีย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา
ทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

27 4,315,900 124 55,696,700 161 76,667,800 199 90,480,000 173 79,050,000 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

0 0 1 100,000 1 100,000 18 1,290,000 19 1,340,000 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่า
อยู ่

0 0 14 3,125,000 22 8,515,000 29 9,435,000 29 9,385,000 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
สิ่งแวดล้อม  

0 0 5 350,000 6 690,000.00 9 2,150,000.00 9 750,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

0 0  27,049,200 62 29,802,720 68 30,392,720 66 30,062,720 

รวม 27 4,315,900 185 86,320,900 252 115,775,520 323 133,747,720 296 120,587,720 
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 การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เมืองเพีย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 4,008,200บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 2,450,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 608,000.00 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 7 601,400.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 5 348,800.00 

รวม 35 4,008,200 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองเพีย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมู่บ้านที่ 8 
150,000 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขนาด 4.00 
x300x0.15 ม. จากถนน
ข้าง อบต.เมืองเพียไปถึงสี่

แยกดอนปู่ตา 

2. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมู่บ้าน ม.9 
150,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

3. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้าน ม.12 
150,000 กองช่าง เพื่อทำการซ่อมแซมถนน

เพื่อการเกษตร ม.12 

เส้นจากหนองสระเริง ไป
ถึง นานายโสวัตร ดอกเข็ม 
ขนาด3x1200x0.10 ม 

4. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน บ้านเมือง

เพีย หมู่ที่ 1 

150,000 
  

กองช่าง เพื่อระบายน้ำเสียไม่ให้ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำ ท่อ
ขนาด 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก จำนวน 2 บ่อ รวม

ความยาว 60 เมตร 

5. การพัฒนาทางด้าน โครงการก่อสร้างโครง 300,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีศาลา จำนวนประชาชนท่ีไดร้ับ
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สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

หลังคาเหล็กบรเิวณสาม
แยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 

กลางบ้านท่ีแข็งแรง ประโยชน์จากโครงการ 

6. 
การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

150,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

จำนวนประชาชนท่ีไดร้ับ
ประโยชน์จากโครงการ 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่

ใหญ่ หมู่ที่ 4 
150,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 
หน้าวัดดู่ใหญ่วณาราม 
ขนาด 4x 90 x0.15 

8. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

11 
150,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร

ไปมาไดส้ะดวก 

สายข้างวัดโพธิ์ตาก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

9. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ำ 
บ้านละว้า หมู่ที่ 6 

150,000 กองช่าง เพื่อระบายน้ำเสียไม่ให้ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

Ø 0.40 x 400 ม. 

10. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

150,000 กองช่าง เพื่อระบายน้ำเสียไม่ให้ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.60 x 250 ม. 

11. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายใน หมู่ที่ 14 

150,000 กองช่าง เพื่อระบายน้ำเสียไม่ให้ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาด Ø 0.40 x 200 ม. 

12. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 

150,000 กองช่าง ไม่มีน้ำเสียท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

หน้าบ้านนายสมพงษ์ 
วรดิษวงษ ์Ø 0.40 x 

200 ม. 

13. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล 50,000 กองช่าง เพื่อมีแหล่งกำจัดสิ่งปฏิกลู
อย่างเหมาะสม 

1 แห่ง 

14. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ำ 
บ้านละว้า หมู่ที่ 5 

150,000 กองช่าง เพื่อระบายน้ำเสียไม่ให้ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ 
เกษี ถึงถนนสายกลาง Ø 

0.40 x 40 ม. 

15. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการยกระดับถนน
พร้อมเททับถนน คสล. ม.7 

150,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ขนาด 4x200x0.15 ม. 
เส้นหน้าวัด ถึงบ้าน แม่นดิ 

สิงคลีบุตร 

16. 
การพัฒนาทางด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน ชีกกค้อ ม.

13 
150,000 กองช่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาด 4.00x260x0.15 
ม. 

17. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่
อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ 
เพือ่ดำเนินงานทางด้าน

40,000 
สำนักงานปลัด 

อบต. 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มี

งบประมาณในการ
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมทางด้าน
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเช่นอุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ 
อุดหนุนสำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอบ้านไผ ่

ดำเนินงานและเพื่อเป็น
การบูรณาการงานกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่ 

ต่าง เกี่ยวกับยาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

18. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรม อปพร.
ใหม่รวมทั้งการฝึกอบรม

ทบทวน 
150,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

ฝึกและเสริมสร้างทักษะใน
การป้องกันภัยให้กับ อปพร.
ใหม่ รวมทั้งการฝึกอบรม

ทบทวน อปพร. 

อปพร. ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 - 
14 จำนวนไม่ตำ่กว่าร้อย

ละ 2 ของประชากร
ทั้งหมด 

19. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อุทกภัย สาธารณภัย 
ปัญหาอาชญากรรม,ปญัหา

ภัยแล้งในพ้ืนท่ี 

20,000 
สำนักงานปลัด 

อบต. 
- เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย - เพื่อฟ้ืนฟู บูรณะ 

- ก่อสร้างทำนบดินเพื่อ
ป้องกันน้ำท่วม- ท่อ
เหลี่ยม คสล.ฯลฯ 

20. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 

ภายใน ตำบลเมืองเพีย 
200,0000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในพื นท่ี และ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขต
พื้นที่ตำบลเมืองเพีย 

21. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกันและเฝา้
ระวังการแพรร่ะบาดยาเสพ

ติด, 
100,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด,และการตดิ

ยาเสพตดิของเยาวชน 

เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ม.1-14, จดัให้มีสาย
ตรวจตำบลเมืองเพีย 

22. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา และชุมชน 
50,000.00 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

ฝึกและเสริมสร้างให้ความรู้
เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา และชุมชน 

ฝึกและเสริมสร้างให้
ความรู้เกี่ยวกับการระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

และชุมชน 

23. 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกันและ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาล
สงกราณ์ ปีใหม่ฯลฯ 

191,400 
สำนักงานปลัด 

อบต. 
เพื่อป้องกันและลกอุบัตเิหตุ

ทางถนน 
เขตพื้นท่ี หมู่ที่ 1-14 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
300,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตอบต 
เมืองเพีย 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการอบรมข้าราชการ
พนักงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สมรถนะในงานทำงานและ

คุณธรรม จรยิธรรม 
บุคลากรท้องถิ่น อบต.เมือง

เพีย 

10,000 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพสมรถ

นะในการทำงาน 

ภายในตำบลเมืองเพีย หมู่
ที่ 1 - 14 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคณุภาพ 
โครงการฝึกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของ 
298,800.00 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

๑ครั้ง/ปี คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาพนักงาน 
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน และลูกจ้าง 

พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างเหมา 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

50,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และทอ้งถิ่น

ให้เข้าร่วมในกิจกรรม 
สาธารณสุข ในรูปแบบการบูณ

การงานร่วมกัน 

อุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมทางด้าน

สาธารณสุขเช่น - ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคณุภาพ 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน

และผูป้กครอง 
20,000 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อทำความเข้าใจกับนัก
รียนและผู้ปกครอง ในการ

เปิดภาคเรียน 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

29. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการธนาคารขยะ 50,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะ 

ภายในตำบลเมืองเพีย หมู่
ที่ 1 - 14 

30. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
20,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

31. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการอบรมกฎหมายแก่

ประชาชนท่ัวไป 
20,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายให้แก่ประชาชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

32. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำศูนย์ข้อมลู
และสารสนเทศกองช่าง 
กองคลัง สำนักปลัด กอง
การศึกษา อบต.เมืองเพีย 

30,000 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน และรับ

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

33. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการอบรม

ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 
20,000 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม 

34. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผล 

50,000 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
ของคณะกรรมการ ท้ังสาม

ชุด 

จำนวนประชาชนท่ีไดร้ับ
ประโยชน์จากโครงการ 

35. 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำศูนย์ข้อมลู
และสารสนเทศกองช่าง 
กองคลัง สำนักปลัด กอง
การศึกษา อบต.เมืองเพีย 

30,000 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

เพื่อให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน และรับ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อ

สามารถแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม 

ให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน จาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 

1-14 
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การจัดทำงบประมาณ 

     อบต.เมืองเพีย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 20 โครงการ จำนวนเงิน 3,149,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 
3,117,891 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 2,388,500.00 15 2,388,500.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี     

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 3 399,756.00 3 399,756.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 2 329,635.00 2 329,635.00 

รวม 20 3,117,891.00 20 3,117,891.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.เมืองเพีย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านท่ี 
8 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

2.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน ม.

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 
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3.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านขาม
เรียน หมู่ที ่12 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

4.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
เมืองเพีย หมู่ที่ 1 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็ก
บริเวณสามแยก
ศาลากลางบ้าน 
บ้านเมืองเพีย หมู่
ที่ 1 

300,000.00 294,000.00 294,000.00 6,000.00 

6.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
3 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

7.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านดู่
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

8.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
11 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

9.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ บ้าน
ละว้า หมู่ที่ 6 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

10.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 
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11.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายใน 
หมู่ที่ 14 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

12.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

13.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ บ้าน
ละว้า หมู่ที่ 5 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านชีกก
ค้อ หมู่ที ่7 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

15.  

การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ชีกกค้อ 
ม.13 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการติดตั้ง
กล้อง CCTV 
ภายใน ตำบล
เมืองเพีย 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกัน
และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดยา
เสพติด 

9,400.00 9,400.00 9,400.00 0.00 

18.  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

191,400.00 190,356.00 190,356.00 1,044.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อ

298,800.00 298,800.00 298,800.00 0.00 
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เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วน
ตำบล  

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

50,000.00 30,835.00 30,835.00 19,165.00 

 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 

อบต.เมืองเพีย บ้านไผ่ จ.ขอนแกน่  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

199 90,480,000 16 2,450,000 15 2,388,500 15 2,388,500 

2.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

18 1,290,000 7 0     

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

29 9,435,000 7 510,800 3 399,756 3 399,756 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

9 2,150,000 - -     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

68 30,392,720 5 348,800 2 329,635 2 329,635 

รวม 323 133,747,720 35 3,309,600 20 3,117,891 20 3,117,891 
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ผลการดำเนินงาน 

     อบต.เมืองเพีย ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญดังนี ้อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น 
ๆ
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ส่วนที่ 3 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          :      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นการประเมิน 

ม ี

การ

ดำเนินงาน 

ไม่มี 

การ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1.    มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

  

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 

       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 

       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
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12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

  
 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสรา้งพื้นฐาน เนื่องจากบาง

โครงการต้องใช้เงนิงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการ

เป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุก

โครงการ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่

สามารถควบคุมได้ 

 3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น 

 4. ควรมกีารสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหนา้ของการดำเนนิงาน 

 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนนิงานที่มงีบประมาณอยู่แล้ว 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

              สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม  

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ

มาก 

(ราย) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

พอใจ 

(ราย) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ไม่

พอใจ 

(ราย) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/

กิจกรรม 

54 40.00 68 50.37 13 9.63 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/

กิจกรรม 

48 35.56 70 51.85 17 12.59 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 

48 35.56 63 46.66 24 17.7

8 

4)  การรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 

ต่อสาธารณะ 

55 40.74 60 44.44 20 14.82 

5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 

6)  การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 

7)  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข

ปัญหา 

51 37.7

8 

56 41.48 28 20.74 

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

50 37.04 49 36.29 36 26.67 

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/

กิจกรรม 

39 28.89 75 55.55 21 15.56 

           

หมายเหตุ   จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  จำนวน   135    ราย    
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  ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต เมอืงเพีย ในภาพรวม ปรากฏว่า 

ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นัน้ เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  36.71,  พอใจ อยู่ที่

ร้อยละ  47.08,  และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  16.21    

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 

4. มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด 8.63 

7. ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.13 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 

4. มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 

6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด 8.79 

7. ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
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8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.58 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 

4. มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 

6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด 8.85 

7. ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.58 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 

4. มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
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5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 

6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด 8.72 

7. ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.71 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 

4. มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 

6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กำหนด 8.77 

7. ผลการดำเนนิโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.72 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลประจำป ี2564  

 หนา้ 23 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


