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  ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 12  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

               ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา
จึงได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback)  ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการตัดสินต่อไป โดยเฉพาะช่วยเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับระบบ
ติดตามและประเมินผลตนเองในการวางแผน รวมทั้งกระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการก าหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา 
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1 
บทน ำ 

 
  จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  ได้ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่  มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ดังเห็นได้จาก
กฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542  ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” 
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการท างาน   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
บ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย  ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ  5  ประการ  คือ 

(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
(2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
(3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  และ 
(5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน      
ดังนั้น   การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้   คือ  ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย  

เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
พัฒนาแรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี   

จะเห็นได้ว่า   การวางแผนจึงเป็น  “การพิจารณา   และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ปรารถนา  เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน  และอนาคต (Where we are  to  
where  we  want  to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น”  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติ  มีรากฐานการตัดสินใจในตามวัตถุประสงค์  ความรู้  และการ 

 



2 
คาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ   จึงกล่าวได้ว่า  “กำรวำงแผน คือควำมพยำยำมที่เป็นระบบ(System  attempt) 
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติที่ดีท่ีสุดส ำหรับอนำคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรำรถนำ” 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม   
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ  ที่ด าเนินการ 

อยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้น าข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รั บ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบ  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน  (Cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ  ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง   จึงปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า    
เป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง   และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็
ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ   เพราะฉะนั้นจะเห็นได้
ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการ
มีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (Part-time)  เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตาม
ประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (Full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกวิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม   เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขตหรือการยุติการ
ด าเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน   การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า  
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป 
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แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่   อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด   ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเท่ียงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
 

2. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ (Vision) 

“ส่งเสริมการท่องเที่ยว   พัฒนาคุณภาพชีวิต  สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่การศึกษา   
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

2.2 พันธกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ (Mission) 
พันธกิจหรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา  มี  5  พันธกิจ คือ 
1) การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จัดให้มีและบ ารุงรักษาการ  

คมนาคม  จัดให้มีการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง   รักษาความสงบเรียบร้อย  และความเป็นระเบียบใน
ชุมชน             

2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และการประกอบอาชีพของคน  ครอบครัว  ให้ 
สามารถพ่ึงตนเองได้  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และสังคมส่วนรวม 

3) การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนและ 
ส่งเสริมทางด้านการศึกษา 

4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  จัดหาน้ าให้เพียงพอแก่ 
ความต้องการ  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน 

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  รับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์  เพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การให้บริการประชาชน 

2.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ(Goals)          
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา คือ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง    

 2) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 3) สนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

4) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ       
 5) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   

โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพ่ิม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน 
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เพ่ือให้วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภาที่วางไว้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
การพัฒนา  จึงได้ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และประเมินศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา
ด้วยเทคนิค (SWOT Analysis) จึงสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
โสภาได้  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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3. กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบท่ี 1  กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ อ ำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจัดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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4. การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่-สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2563   
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 

(3)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1.ด้านการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15 2,195,000 17 2,415,000 24 5,635,000 21 4,875,000 18 2,775,000 95 17,895,000 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11 2,347,906 12 2,782,660 13 9,951,500 13 9,673,500 13 9,583,500 62 34,339,066 

3.ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่ม
รายได้ 

8 3,396,000 9 3,456,000 16 6,886,000 16 6,886,000 16 6,886,000 65 27,510,000 

4.ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 3 1,400,000 6 3,600,000 6 3,600,000 6 3,600,000 6 3,600,000 27 15,800,000 
5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 

35 25,740,330 38 30,541,962 42 32,360,962 39 29,863,137 38 29,163,137 192 147,669,528 

6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

22 86,885,000 22 86,915,000 23 88,075,000 22 87,915,000 22 87,915,000 111 437,705,000 

7.ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง 19 85,757,400 16 117,736,000 17 131,495,000 16 132,402,000 16 105,235,000 84 572,625,400 
8.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

16 83,957,400 19 116,686,000 20 130,445,000 19 131,352,000 19 104,185,000 93 566,625,400 

รวม 129 291,679,036 139 364,132,622 161 408,448,462 152 406,566,637 148 349,342,637 729 1,820,169,394 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563   
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน 

โครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ที่ยังไม่ได ้ ที่มีการ โครงการที่ม ี โครงการ 

 ที่เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก  การเพิ่มเติม  ทั้งหมด 

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

1. การพัฒนาด้านการบริหาร 8 33.33 0 0 16 66.67 0 0 0 0 24 14.91 

    จัดการที่ดีขององค์กรปก             

    ครองส่วนท้องถิ่น             

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 9 69.23 0 0 4 30.77 0 0 0 0 13 8.07 

   ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ             

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น             

3. การพัฒนาด้านพัฒนา       1 6.25 0 0 15 93.75 0 0 0 0 16 9.94 

   อาชีพและเพิ่มรายได้             

4. การพัฒนาด้านการท่อง 1 16.67 0 0 5 83.33 0 0 0 0 6 3.73 

   เท่ียวและบริการ             

5. การพัฒนาด้านการพัฒนา  33 78.57 0 0 9 21.43 0 0 0 0 42 26.09 

   คุณภาพชีวิตของประชาชน             

   ทุกมิติการพัฒนา             

6. การพัฒนาด้านการจัดการ 5 21.74 0 0 18 78.26 0 0 0 0 23 14.28 

   ทรัพยากรธรรมชาติและ             

   สิ่งแวดล้อม             

7. การพัฒนาด้านคมนาคมขน  15 88.24 0 0 2 11.76 0 0 0 0 17 10.56 

   ส่งและผังเมือง             

8. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 10 50.00 0 0 10 50.00 0 0 0 0 20 12.42 

    พื้นฐานและสาธารณูปโภค             

    สาธารณูปการ             

รวม 82 50.93 0 0 79 49.07 0 0 0 0 161 100 

 
หมายเหตุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ  และเงินสะสม - 



 
9 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2563 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1,575,518.00 100 0 0 1,575,518.00 100 

2. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

255,756.00 100 0 0 255,756.00 100 

3. การพัฒนาดา้นพฒันาอาชพีและ
เพิม่รายได ้

40,000.00 100 0 0 40,000.00 100 

4. การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวและ
บริการ 

3,200.00 100 0 0 3,200.00 0 

5. การพัฒนาดา้นการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกมิติการพฒันา 

20,200,185.06 100 0 0 20,200,185.06 100 

6. การพัฒนาดา้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

850,200.00 100 0 0 850,200.00 100 

7. การพัฒนาดา้นคมนาคมขนสง่และ
ผังเมือง 

3,957,366.00 32.67 8,156,000.00 67.33 12,113,366.00 100 

8. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

194,435.24 100 0 0 194,435.24 100 

รวม 27,076,660.30 76.85 8,156,000.00 23.15 35,232,660.30 100 

 
หมายเหตุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ และเงินสะสม  
 
ส่วนที่ 3  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
              - 
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6. การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

    ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครอง 
2. ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

    2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน    พฤศจิกายน  2563 
    ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563 
    1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

โครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

โครงการที่ 
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 8 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 9 
3. การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ 16 1 
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 6 1 
5. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 42 33 
6. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 5 
7. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง 17 15 
8. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 20 10 

รวม 161 82 
คิดเป็นร้อยละ 100 50.93 

 
ผลสรุปในภาพรวม 

จากการเปรียบเทียบระหว่างจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  กับ
จ านวนที่ได้ปฏิบัติจริงแล้ว  พบว่ามคี่าเฉลี่ยร้อยละ  50.93 
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ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

คณะท ำงำนฯ  ได้ท ำกำรออกติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2563  โดยได้ด ำเนินกำรส ำรวจติดตำม  ควำมพึงพอใจของประชำชน  ตำม
แบบสอบถำมของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็น  2  เกณฑ์  ได้แก่ 

1. เกณฑ์ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในภำพรวม 
2. เกณฑ์ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในภำพรวม จ ำแนกยุทธศำสตร์ 
 

1. เกณฑ์ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชำย 177 48.23 
หญิง 190 51.77 
รวม 367 100 

 

2. อายุ 
เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ 20 ปี 20 5.45 
20 – 30 ปี 51 13.90 
31 – 40 ปี 56 15.26 
41 – 50 ปี 80 21.80 
51 – 60 ปี 74 20.16 

มำกกว่ำ 60 ปี 86 23.43 
รวม 367 100 

 

3. การศึกษา 
การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ประถมศึกษำ 202 55.04 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 109 29.70 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 22 6.00 
ปริญญำตรี 16 4.36 
สูงกว่ำปริญญำตรี 18 4.90 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 367 100 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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4. อำชีพหลัก 
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
รับรำชกำร 0 0 
เอกชน/รัฐวิสำหกิจ 0 0 
ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว 38 10.36 
รบัจ้ำง 86 23.43 
นักเรียน นักศึกษำ 28 7.63 
เกษตรกร 215 58.58 
อ่ืนๆ ..... 0 0 

รวม 367 100 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 47.00 52.00 1.00 
2) กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 37.00 62.00 1.00 
3) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 39.00 61.00 0.00 
4) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 34.00 66.00 0.00 
5) ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 29.00 69.00 2.00 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 34.00 64.00 2.00 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 31.00 67.00 2.00 
8) กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 32.00 67.00 1.00 
9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 37.00 63.00 0.00 

ภาพรวม 35.55 63.45 1.00 
 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละ  และค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผล

กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมตำม
แบบ 3/2 จำกตำรำงพบว่ำ  ควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ในภำพรวม  วิเครำะห์และประเมินผลในรำยกำรค ำถำมแต่ละข้อและรวมทุกประเด็น
ค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ   

- พอใจมำกอยู่ที่ 35.55   
- พอใจอยู่ที่      63.45 
- ไม่พอในอยู่ที่   1.00 
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เกณฑ์ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น   
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำอำชีพและเพ่ิมรำยได้   
ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร     
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกมิติกำรพัฒนำ   
ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร  ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมขนส่งและผังเมือง   
ยุทธศำสตร์ที่ 8  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร   
 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของค ำถำม  แบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  8.75 – 10.00  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  7.75 – 8.74  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  6.75 – 7.74  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  5.75 – 6.74  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  4.75 – 5.74  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.25 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.40 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.45 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.44 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.41 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.37 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.52 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.43 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8 ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มีควำมคิดเห็นต่อ
ประเด็น  ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำรเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน  8.43 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่   

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.32 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.44 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.30 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.27 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.30 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.34 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.44 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.51 

ภาพรวม 8.37 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น    แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มี
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ระดับคะแนน  8.37 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้   
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.19 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.24 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.39 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.32 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.28 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.36 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.30 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.47 

ภาพรวม 8.32 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนพัฒนำอำชีพ
และเพิ่มรำยได้  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มีควำมคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของ
กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำอำชีพและเพิ่มรำยได้  กำรเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน  8.32 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนพัฒนำอำชีพและ
เพิ่มรำยได้ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ   

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.10 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.07 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.06 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.18 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.11 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.16 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.06 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.25 

ภาพรวม 8.12 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร  กำรเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน  8.12 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนกำรท่องเที่ยวและ
บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทกุมิติการพัฒนา   

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.27 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.23 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.17 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.21 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.21 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.19 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.29 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.37 

ภาพรวม 8.24 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนทุกมิติกำรพัฒนำ  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มี
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกมิติกำรพัฒนำ  กำรเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ระดับคะแนน  8.24 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนทุกมิติกำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน ระดับ มาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.22 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.29 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.25 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.25 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.24 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.27 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.27 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.29 

ภาพรวม 8.26 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกร  ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มี
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร  ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กำรเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ระดับคะแนน  8.26 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 
 



17 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.24 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.24 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.17 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.10 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.23 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.17 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.15 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.32 

ภาพรวม 8.20 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม
ขนส่งและผังเมือง  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มีควำมคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาด้ำนคมนำคมขนส่งและผังเมืองกำรเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน  8.20 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนคมนำคมขนส่ง
และผังเมืองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.11 
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.15 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.17 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 8.09 
5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.19 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.14 
7) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.19 
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.25 

ภาพรวม 8.16 
จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ  ค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ยทำงคณิตศำสตร์ของระดับควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำ  ของประชำชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรมประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  แบบ 3/3  จำกตำรำงพบว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งโสภำในแต่ละรำยกำรค ำถำม  ซึ่งทั้ง  8  ประเด็นค ำถำม  ผู้ตอบแบบสอบถำม  มี
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  กำรเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ระดับคะแนน  8.16 
แปลค่าเฉลี่ย     :     ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนนิงำนตำม  ยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสำธำรณูปโภคขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งโสภำอยู่ใน  ระดับ  มาก 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการทีด่ขีององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 ค่าจัดท าวารสาร หรือหนงัสือพิมพ์ต่างๆ 30,000.00 2,170.00 ส านกัปลัด
2 2.1 ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 100,000.00 55,550.00 ส านกัปลัด

2.2 ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 100,000.00 43,900.00 กองคลัง โอนลด 30,000

2.3 ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 60,000.00 53,500.00 การการศึกษาฯ
2.4 ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 100,000.00 54,400.00 กองช่าง

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการท างานร่วมกนั 25,000.00 10,350.00 ส านกัปลัด
ในองค์กรของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกง่โสภา

4 จัดหาครุภณัฑ์ วัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ส าหรับสนบั
สนนุการปฏบิติังานของพนกังานส่วนต าบล
4.1 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารบานทึบ จ านวน 1 ตู้ 8,500.00 7,500.00 ส านกัปลัด
4.2 จัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา จ านวน 1 ชุด 8,500.00 8,500.00 ส านกัปลัด
4.3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ ฯ จ านวน 1 เคร่ือง 4,300.00 4,300.00 ส านกัปลัด
4.4 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้จ านวน 1 ชุด 18,000.00 17,568.00 กองคลัง
4.5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน จ านวน 17,000.00 17,000.00 กองคลัง
1 เคร่ือง
4.6 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 729,000.00 854,000.00 กองคลัง โอนเพิม่ 125,000

4.7 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 4,300.00 4,300.00 กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง
4.8 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จ านวน 8 20,000.00 20,000.00 กองคลัง
เคร่ือง
4.9 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 18,000.00 17,500.00 กองคลัง
จ าวน 1 เคร่ือง
4.10 จัดซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 700.00 700.00 กองคลัง
เคร่ือง
4.11 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์บาร์มาตรฐาน จ านวน 3 เคร่ือง 12,198.00 17,490.00 ส านกัปลัด โอนเพิ่ม 5,502

เคร่ือง
4.12 จัดซ้ือเคร่ืองเปา่ลม จ านวน 3 เคร่ือง 13,500.00 17,190.00 ส านกัปลัด โอนเพิ่ม 3,900

4.13 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาด 28,600.00 28,600.00 กองการศึกษาฯ
15,000 บทีียู จ านวน 1 เคร่ือง

หน่วยงาน หมายเหตุ

ภาคผนวก
บญัชแีสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานในปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารสว่นต าบลแก่งโสภา  อ าเภอวังทอง  จงัหวัดพิษณโุลก

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ
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ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการทีด่ขีององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

4.14 จัดซ้ือพัดลมติดผนงั จ านวน 10 ชุด 20,000.00 19,500.00 กองการศึกษาฯ
4.15 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 9,500.00 8,500.00 กองการศึกษาฯ
4.16 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ จ านวน 1 เคร่ือง 16,000.00 16,000.00 กองการศึกษาฯ
4.17 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ ส าหรับกระดาษขนาด 14,900.00 14,900.00 กองการศึกษาฯ
A3 จ านวน 1 เคร่ือง
4.18 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 7 เคร่ือง 17,500.00 17,500.00 กองการศึกษาฯ
4.19 จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 14 นิว้ จ านวน 1 28,000.00 28,000.00 กองช่าง
เคร่ือง
4.20 จัดซ้ือเคร่ืองสกดัท าลาย จ านวน 1 เคร่ือง 35,000.00 35,000.00 กองช่าง
4.21 จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 6,900.00 6,900.00 กองช่าง
4.22 จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 2,000.00 2,000.00 กองช่าง
4.23 จัดซ้ือสว่านโรตาร่ี จ านวน 1 เคร่ือง 9,000.00 9,000.00 กองช่าง
4.24 จัดซ้ือหนิเจีย จ านวน 1 เคร่ือง 1,800.00 1,800.00 กองช่าง
4.25 จัดซ้ือคอมพิมพ์แบบฉีดหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง 14,900.00 14,900.00 กองช่าง
กว่า 19 นิว้ จ านวน 2 ชุด 

5 โครงการเชือ่มโยงฐานข้อมลูเว็ปไซค์ของต าบล 9,000.00 9,000.00 ส านกัปลัด
6 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 20,000.00 17,000.00 ส านกัปลัด
7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของ อบต. 100,000.00 93,500.00 กองคลัง

แกง่โสภา
8 ปรับปรุงหอ้งส านกังานเพื่อจัดท าตู้เอนกประสงค์ติดผนงั 70,000.00 47,500.00 กองช่าง

รวม 1,672,098.00 1,575,518.00

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ
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ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี การจัดกจิกรรมถวายพระพรเนือ่งใน 50,000.00 5,600.00 ส านกัปลัด
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

2 อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอวังทอง ตามโครงการจัดงาน 30,000.00 30,000.00 ส านกัปลัด
พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 60,000.00 59,641.00 กองการศึกษา
4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000.00 28,005.00 กองการศึกษา
5 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 20,000.00 3,310.00 กองการศึกษา
6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิน่ไทย ผ่านการ 50,000.00 49,200.00 กองการศึกษา

เล่น
7 อดุหนนุโรงเรียนบา้นมว่งหอม ฯ หมูท่ี่ 5 ตามโครงการเข้า 30,000.00 30,000.00 กองการศึกษา

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน
8 อดุหนนุโรงเรียนบา้นเขานอ้ย หมูท่ี่ 4 ตามโครงการอบรม 30,000.00 30,000.00 กองการศึกษา

การคัดแยกขยะมลูฝอยและการจัดการขยะอนัตรายในโรง
เรียน

9 อดุหนนุโรงเรียนปา่ไมอ้ทุิศ 6 ฯ ตามโครงการอบรมเพื่อ 20,000.00 20,000.00 กองการศึกษา
พัฒนาการส่ือสารน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ

รวม 330,000.00 255,756.00

ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นพัฒนาอาชพีและเพ่ิมรายได้

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 โครงการงานผัดไทย และของดีอ าเภอวังทอง 40,000.00 40,000.00 ส านกัปลัด

รวม 40,000.00 40,000.00

ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 โครงการจ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ดูแลความสะอาด 56,000.00 3,200.00 ส านกัปลัด
เรียบร้อย ศูนย์บริการการท่องเที่ยว อบต.แกง่โสภา

รวม 56,000.00 3,200.00

ล าดบัที่

รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ

ล าดบัที่

หมายเหตุรายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน

หน่วยงาน หมายเหตุ
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ยทุธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนทกุมติกิารพัฒนา

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส าหรับงานปอ้งกนัและบรรเทา 70,000.00 60,960.00 ส านกัปลัด
สาธารณภยั

2 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 50,000.00 450.00 ส านกัปลัด
3 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนัและบรรเทา 40,000.00 33,347.00 ส านกัปลัด

สาธารณภยัแกป่ระชาชน
4 ค่าสนบัสนนุค่าอหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 927,600.00 598,800.00 กองการศึกษา โอนเพิ่ม 14,400

สังกดั อบต. แกง่โสภา  จ านวน  5  ศูนย์
5 ค่าสนบัสนนุค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 204,000.00 209,100.00 กองการศึกษา โอนเพิ่ม 5,100

ในสังกดั อบต.แกง่โสภา จ านวน 5 ศูนย์
6 ค่าสนบัสนนุค่าหนงัสือเรียนระดับอนบุาลศึกษาในสังกดั 24,000.00 20,000.00 กองการศึกษา

อบต. แกง่โสภา  จ านวน  5  ศูนย์
7 ค่าสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียน ระดับอนบุาลศึกษา ในสังกดั 24,000.00 20,000.00 กองการศึกษา

อบต. แกง่โสภา  จ านวน  5  ศูนย์
8 ค่าสนบัสนนุค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ระดับอนบุาลศึกษา ใน 36,000.00 30,000.00 กองการศึกษา

สังกดั อบต.แกง่โสภา จ านวน 5 ศูนย์
9 ค่าสนบัสนนุกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนบุาล 51,600.00 43,000.00 กองการศึกษา

ศึกษาในสังกดั อบต.แกง่โสภา จ านวน 5 ศูนย์
10 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั 233,000.00 185,585.58 กองการศึกษา โอนเพิ่ม 10,900

อบต.แกง่โสภา จ านวน 5 ศูนย์
11 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตต าบลแกง่โสภา 2,056,500.00 1,550,771.98 กองการศึกษา

ตามโครงการสนบัสนนุอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวน 8 โรงเรียน

12 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นแกง่กลุา 224,000.00 200,120.00 กองการศึกษา
สามคัคี หมูท่ี่ 12

13 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นเขานอ้ย 908,000.00 837,520.00 กองการศึกษา
หมู่ที่ 4

14 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นปากยาง 412,000.00 390,032.00 กองการศึกษา
หมู่ที่ 8

15 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นโปง่ปะ 492,000.00 442,480.00 กองการศึกษา
หมู่ที่ 10

16 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นมว่งหอม 624,000.00 569,600.00 กองการศึกษา
หมู่ที่ 5

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ
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งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

17 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนปา่ไมอ้ทุิศ 6 440,000.00 403,080.00 กองการศึกษา
หมู่ที่ 9

18 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหว้ยพลู หมูท่ี่ 3 744,000 690,156 กองการศึกษา
19 อดุหนนุค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนองค์การอตุสาห 448,000 387,520 กองการศึกษา

กรรมปา่ไม ้2 หมูท่ี่ 1
20 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000.00 25,543.00 ส านกัปลัด
21 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 100,000.00 85,654.50 ส านกัปลัด
22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด) 150,000.00 13,000.00 ส านกัปลัด
23 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 40,000.00 39,950.00 กองการศึกษา
24 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอลคัพ 30,000.00 29,700.00 กองการศึกษา
25 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 14,997,600.00 10,378,500.00 ส านกัปลัด โอนลด 77,000

26 เบีย้ยังชีพคนพิการ 3,168,000.00 2,274,400.00 ส านกัปลัด โอนเพิ่ม 70,000

27 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 72,000.00 63,000.00 ส านกัปลัด โอนเพิ่ม 7,000

28 โครงการปอ้งกนัและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ 400,000.00 72,165.00 ส านกัปลัด
เกดิจากสาธารณภยัต่างๆ 

29 โครงการบริหารงานศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 15,000.00 15,000.00 ส านกัปลัด
ประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 

30 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองค์ 120,000.00 71,600.00 ส านกัปลัด
การบริหารส่วนต าบลแกง่โสภา 

31 อดุหนนุส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราช 260,000.00 134,150.00 ส านกัปลัด
ด าริด้านสาธารณสุข

32 โครงการกอ่สร้างเสียงตามสาย หมูท่ี่ 7 155,800.00 155,000.00 กองช่าง
33 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย หมูท่ี่ 2 171,500.00 170,000.00 กองช่าง

รวม 27,738,600.00 20,200,185.06

ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก ชนดิโพลิเอสธิลีน ฝาปดิพร้อมล้อเข็น 70,000.00 70,000.00 ส านกัปลัด
ความจุไม่นอ้ยกว่า 80 ลิตร จ านวน 40 ใบ

2 ปรับปรุงบอ่ขยะ 200,000.00 193,500.00 ส านกัปลัด
3 โครงการท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 60,000.00 34,500.00 ส านกัปลัด
4 โครงการเจาะบอ่บาดาล พร้อมระบบกรองน้ า หมูท่ี่ 1 305,700.00 305,000.00 กองช่าง
5 โครงการเจาะบอ่บาดาล  หมูท่ี่ 10 254,500.00 247,200.00 กองช่าง

รวม 890,200.00 850,200.00

รายละเอียด/โครงการ

รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ

หมายเหตุล าดบัที่ หน่วยงาน

ล าดบัที่
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ยทุธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาดา้นคมนาคมขนสง่และผังเมอืง

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 11 111,000.00 100,600.00 กองช่าง
(ซอยบา้นนายคนองศิล อตุทา) 

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 11 111,000.00 100,600.00 กองช่าง
(ซอยบา้นนายทัน คุณวงค์)

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7 466,800.00 449,970.00 กองช่าง
(ซอยสาวนอ้ย บา้นตาออ๊ด)

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 490,400.00 423,000.00 กองช่าง
(สายกลุ่มบา้นนายเทพ)

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 13 470,500.00 453,956.00 กองช่าง
(สายเขานอ้ย - พระพุทธบาท) 

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 277,300.00 251,400.00 กองช่าง
(สายนาโคก)

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 11 185,600.00 168,200.00 กองช่าง
(สายบา้นนางกล่ัน สีทา)

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 185,200.00 167,900.00 กองช่าง
(สายบา้นนายสมพุฒ แกว้ผาบ)

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 11 118,500.00 103,400.00 กองช่าง
(สายบา้นนายสิทธิพงษ ์วงษา)

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 435,300.00 314,690.00 กองช่าง
(สายหลังคลองไส้ไก่)

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 8 412,600.00 406,700.00 กองช่าง โอนลด 5,900
(สายหลังโรงเรียนบา้นปากยางต่อจากจุดเดิม)

12 โครงการกอ่สร้างปา้ยชือ่ซอยต าบลแกง่โสภา 100,000.00 97,600.00 กองช่าง
13 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 239,200.00 216,000.00 กองช่าง

(เส้นหลักทางขึน้โรงเรียน)
14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 6 483,000.00 431,000.00 กองช่าง

(สายกลางนา)
15 ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่ส้าง 400,000.00

15.1 ซ่อมแซมถนนซอยหนา้บา้นเจ๊ดา หมูท่ี่ 7 70,000.00 กองช่าง
15.2 เปา่บอ่บาดาล อบต.แกง่โสภา หมูท่ี่ 7 6,880.00 กองช่าง
15.3 ซ่อมแซมถนนสายพระพุทธบาท 1 หมูท่ี่ 13 9,600.00 กองช่าง
15.4 ซ่อมแซมถนนสายเขาสมอเต้ หมูท่ี่ 7 9,800.00 กองช่าง
15.5 วางท่อคลองเหมอืงสายนาโคก หมูท่ี่ 5 4,500.00 กองช่าง
15.6 ซ่อมแซมทางเข้าบริเวณวัดโสภาราม หมูท่ี่ 7 3,600.00 กองช่าง

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ
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ยทุธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาดา้นคมนาคมขนสง่และผังเมอืง

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

15.7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมูท่ี่ 13 12,750.00 กองช่าง
15.8 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 13 6,210.00 กองช่าง
15.9 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมมติร หมูท่ี่ 6 6,210.00 กองช่าง
15.10 ซ่อมแซมรางระบายน้ า หมูท่ี่ 9 19,800.00 กองช่าง
15.11 ซ่อมแซมถนนช่วงคอสะพาน หมูท่ี่ 5 9,530.00 กองช่าง
15.12 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 11 69,000.00 กองช่าง

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7 (ซอยบา้นลุงพุ่ม) 247,000.00 247,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 13 (ซอย 3 - ทุ่งนา) 424,000.00 424,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 (ซอยสักทอง) 424,000.00 424,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7 (ซอยลุงแสวง) 424,000.00 424,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

20 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 11 (สายซ าพุด 1) 189,000.00 189,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

21 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 11 (สายซ าพุด 2) 180,000.00 180,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

22 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 13 (สายซ าปนู) 428,000.00 428,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 11 (คลองมว่งหอมบน) 482,000.00 482,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 7 (สายเขาสมอเต้) 100,000.00 100,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

25 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 4 (สายทุ่งเอีย้ง-นาลุงกอง) 195,000.00 195,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

26 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 6 (ซอยกลางนา) 400,000.00 400,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

27 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 4 (ซอยทุ่งพัฒนา) 300,000.00 300,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 (ซอยสายัญ) 222,000.00 222,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 (ซอยบา้นนาย 160,000.00 160,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

ทองหล่อ)
30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 (สายเกาะแกว้เชือ่ม 424,000.00 424,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

หมู่ที่ 15 ต าบลวังนกแอน่)
31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 (สายกลุ่มบา้นนาย 424,000.00 424,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

ประทน)
32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 (สายบา้นนางตุ๊กตา) 424,000.00 424,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

33 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 2,552,000.00 2,552,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

34 โครงการขยายสระ หมูท่ี่ 9 211,000.00 211,000.00 กองช่าง จา่ยขาดเงินสะสม

รวม 12,696,400.00 12,113,366.00

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ
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ยทุธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ

งบประมาณ งบประมาณ
ทีอ่นุมตัิ ทีเ่บกิจา่ยจริง

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 7 22,000.00 20,449.65 กองช่าง
(ถนนกลุ่มซอยสระหลวง)

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 4 15,000.00 14,505.47 กองช่าง
(ถนนกลุ่มบา้นนางบวัเรียน) 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 11 20,000.00 18,135.69 กองช่าง
(ถนนกลุ่มบา้นผู้ช่วยทองเล่ือน)

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 1 20,000.00 14,166.34 กองช่าง
(ถนนกลุ่มวัดปอย)

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 11 23,000.00 19,968.19 กองช่าง
(ถนนกลุ่มหนองบอน)

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 11 28,000.00 27,208.26 กองช่าง
(ถนนสายกลุ่มบา้นผู้ช่วยหว่ง)

7 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 11 25,000.00 17,372.28 กองช่าง
(ถนนสายนอ้ยมว่งหอม ซอย 6 คุ้ม 12)

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 3 33,000.00 25,045.24 กองช่าง
(ถนนสายหลักกลุ่มทางเข้าบา้นหว้ยพลู)

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 4 30,000.00 20,666.63 กองช่าง
(ถนนสายหลัก กลุ่มวัดเขานอ้ยศรีรัตนาราม)

10 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมูท่ี่ 5 20,000.00 16,917.49 กองช่าง
(ถนนสายหลัก ทางเชือ่มหมูท่ี่ 5 และหมูท่ี่ 4)

รวม 236,000.00 194,435.24

ล าดบัที่ รายละเอียด/โครงการ หน่วยงาน หมายเหตุ



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2, 3 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  )  ชาย   (  )  หญิง 
 

2. อายุ  (  )  ต ่ากว่า 20 ป ี (  )  20 – 30 ปี   (  )  31 – 40 ปี 
  (  )  41 – 50 ปี  (  )  51 – 60 ปี   (  )  มากกว่า 60 ป ี
 

3. การศึกษา (  )  ประถมศึกษา  (  )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  )  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (  )  ปริญญาตรี  (  )  สูงกว่าปริญญาตรี  (  )  อื นๆ 
 

4. อาชีพหลัก (  )  รับราชการ  (  )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  )  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (  )  อื น ๆ  (ระบุ)......................................................................................... 
 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. หากใหท้่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของท่านเท่าใด  (เช่น  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในดา้นความมปีระสทิธิภาพ ความ
โปร่งใส รวดเร็ว  และถูกต้องตามกฎหมาย, ปรับปรุงพัฒนาวัสดอุุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที 
ปฏิบัติงาน ฯ เปน็ตน้) 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 



 
27 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่าน
จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของท่านเท่าใด (เช่น สง่เสริมและสนบัสนุนให้มีการก่อสร้าง  ปรบัปรุง  และพัฒนา
สถานศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื อการเรียนการสอนที ทันสมัยและเพียงพอ, สนบัสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถิ น ฯ เป็นตน้) 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นของท่านเท่าใด (เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและ  แก้ไขปัญหา
การว่างงาน ฯ  เป็นต้น)  
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและบรกิาร  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
ของท่านเท่าใด (เช่น  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี ยวกับการท่องเที ยว,  การให้บริการนักท่องเที ยว  ฯ เป็นต้น) 
  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิตกิารพัฒนา  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะ
ให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของท่านเทา่ใด (เช่น ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั วถึงและเป็น
มาตรฐาน, จัดกิจกรรมเพื อแก้ไขปัญหาความยากจน ปญัหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ, ช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผูสู้งอายุ  และผู้ด้อยโอกาส และการพฒันาด้านกีฬาตา่งๆ ฯ เปน็ต้น) 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของท่านเท่าใด (เช่น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน ่าท่วมและมีการแก้ไข
ปัญญาภัยแล้ง, มีระบบการก่าจัดขยะมูลฝอย ระบบบ่าบัดน ่า เสีย, ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ งแวดล้อม, อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, พัฒนาแหล่งน ่าเพื อการเกษตร ฯ เป็นต้น) 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นของท่านเท่าใด (เช่น ก่อสร้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาถนน  สะพาน  เกาะกลางถนน  และพื นที สองข้างทาง,  พัฒนา
ระบบการจัดการผังเมือง  และการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  และเพิ มความปลอดภัยบนท้องถนนฯ เป็นต้น) 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของท่านเท่าใด (เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั งและขยายเขตไฟฟ้า,  ก่อสร้าง  
ซ่อมแซม  บ่ารุงรักษารางระบายน ่า  ท่อลอดเหลี ยมทางเท้า และก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการอื น ฯ เป็นต้น) 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที กา่หนด  
7) ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ น  
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 


