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ด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  หมวด  6  ข้อ  29  ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด  นั้น   

 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  
(เดือนเมษายน  2560)  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  และสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้ง  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  20  เดือน
เมษายน  พ.ศ. 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔8  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  (เดือนเมษายน  2560)  
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560   
 
 

       (ลงชื่อ)   
       (นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



ค าน า 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว          
ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตและ
เพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ดังนั้น  การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผล 

 

อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ระบบ
ติดตามจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึงระบบประเมินผลที่คอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 

การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 

 

การประเมินผล  เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้รับ
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายเขต  หรือการยุติการด าเนินกา รซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  และการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
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ส่วนที่  1 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิ 

 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 ด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแล้ว  ก็ให้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เพ่ือให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559 

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2)  ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
 (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 2 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ก าหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลดังนี้  คือ 
 1.  โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินงาน  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 2.  ผลของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 3.  การติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการหรือกิจกรรมละ  1  ครั้ง 
 4.  ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

5.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

1.2  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  (เดือนเมษายน  2560) 
 1.2.1  กรอบในการติดตามผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.2  แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  1)  ปัจจัยน าเข้า  (Input)  คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องมีเพ่ือน าเข้าสู่
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแผนพัฒนาสามปี  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แผนการด าเนินงาน  และเครื่องมือในการ
ประเมิน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองในครั้งนี้  
ได้แก่  แบบรายงาน แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
การทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร  เป็นการเก็บข้อมูลภายใน  
อบต.   
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ฉบับที่  2  พ.ศ. 2559 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ฉบับที่  2  พ.ศ. 2543 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

แผนพัฒนาสามปี แผนด าเนินงาน 

ทบทวน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  2)  กระบวนการติดตาม  (Process)  คือ  ช่วงของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลการติดตามเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
มีนาคมว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาของทอ้งถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่  นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้า  (Early Warning  System)  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้หรือไม ่ และเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
ที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  
แบบรายงานแบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วย
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  เป็นการเก็บข้อมูล
ภายใน  อบต.  
  3)  การประเมินผลลัพธ์  (Output,  Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ
เรียกว่า  “การประเมินแผนพัฒนา”  ซึ่งจะแสดงให้เหน็ว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนาที่ผ่านมา
ในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากร  หน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้  และเป็นฐานในการพัฒนา
แผนพัฒนาของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  ได้แก่  แบบรายงาน
แบบที่  3  แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม  2560  ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการเก็บข้อมูลภายนอก  อบต. 
 1.2.3  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดไว้ว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายความรวมถึง  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี 
  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีก่ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนชุมชน 
  “แผนพัฒนาสามปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพฒันาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่  2  พ.ศ. 2559  หมวด  6  การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ข้อ  29  ก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้   
  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และพร้อมทั้ง
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
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ความเห็นและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน  โดยอย่างน้อยปีละ  2  ครั้งภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1.3  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  โดยใช้แบบสอบถาม  ดังนี้ 
 1.3.1  แบบประเมินผล  (ปจัจัยน าเข้า = Input)  หมายถึง  แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท า
แผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 1.3.2  แบบติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า (กระบวนการ ติ ด ต า ม  = 
Process)  หมายถึง  แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 1.3.3  แบบประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า (การประเมินผลลัพธ์ = 
Output , Goal)  หมายถึง  แบบที่  3  แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

1.4  การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

ส่วนที่  2 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  
  “จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น  พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

๒.2  วาระของจังหวัด  
“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

 

2.๓  เป้าประสงค์จังหวัดเพชรบูรณ์  
๑)  เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน  
๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม  และการ

ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
๓)  สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง  อยู่เย็นเป็นสุข  ความเหลื่อมล้ าลดลง 
๔)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล  คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

2.๔  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 
 

2.๕  วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอหล่มสัก 
 “หล่มสักแหล่งท่องเที่ยวอาหารลือเลื่อง  พลเมืองกินอยู่แจ่มใส  ธรรมชาติสมบูรณ์สะอาดชื่นใจ  
ดินแดนปลอดภัยร่มเย็นสามัคคี” 
 

2.6  พันธกิจอ าเภอหล่มสัก 
 1)  พัฒนาหล่มสักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 
 2)  สร้างเมืองเกษตรปลอดภัยประชาชนมีรายได้อย่างเพียงพอ 
 3)  สร้างและส่งเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและมีความสามัคคี 
 4)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย 
 6)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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2.7  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอหล่มสัก 
 1)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เชิงนิเวศ  และเชิงเกษตร  เชิงวัฒนธรรม 
 2)  การส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
 3)  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 4)  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  กลุ่มและประชาชนให้มี
คุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 5)  การพัฒนาระบบการขนส่งจราจรและการสื่อสาร 
 6)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 7)  การเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย  การสร้างความปลอดภัยและการ
อ านวยความเป็นธรรมของสังคม 
 

2.8  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
“บุ่งคล้าชุมชนน่าอยู่  เฟ่ืองฟูเศรษฐกิจ  ชีวิตพอเพียง” 
การพัฒนาต าบลด าเนินการตามนโยบายของจังหวัดและอ าเภอเป็นหลักในการก าหนดวิสัยทัศน์  

โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามวิถีทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิด
ชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่  ได้แก่  ทรัพยากรบุคคล  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งบประมาณ  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ  
ภายใต้หลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
 

2.9  พันธกิจองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๑.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  แหล่งน้ ากินน้ าใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  ส่งเสริมรักษา
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ 
 ๓.  ส่งเสริมการศึกษา 
 ๔.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
 

2.10  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๑.  การคมนาคมสะดวก  มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ในการเกษตรฤดูแล้งและมีน้ าส าหรับการอุปโภค-
บริโภคเพียงพอ  มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๒.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
 ๓.  ประชาชนมีความรู้และมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 
 ๔.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 
2.๑1  การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือเป็นการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  
( S = STRENGHT ) 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
 ( W = WEAKNESS ) 

1.  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง 
2.  มีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรที่ 
     หลากหลาย   
3.  ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญ 
     แก่งานบริการประชาชนอย่างเต็มที่  
4.  จัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี 
     คุณภาพ 

1.  ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือ 
     การเกษตร ในช่วงฤดแูล้ง 
2.  ประสิทธิภาพ  คุณภาพและการบริหารจัดการ 
     ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐาน 
3.  แรงงานภาคการเกษตรมีอายุมากและไม่มี 
     แรงงานเข้ามาทดแทน 
4.  ประชาชนและผู้น าบางกลุ่มขาดความร่วมมือ 
     อย่างจริงจังในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา  
( O = OPPORTUNITY ) 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  
( T = THREAT ) 

1.  นโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรของรัฐบาล 
2.  มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการแปรรูป 
     สินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ 
     การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายได้กว้างขึ้น 
3.  นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ 
     พัฒนาชุมชนมากขึ้น 

1.  ผลกระทบและข้อจ ากัดในการแข่งขันสินค้าทาง 
     การเกษตร  เนื่องจากนโยบายเปิดการค้าเสรี 
2.  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีความ 
     รุนแรงมากยิ่งข้ึน 
3.  เกิดปัญหาทางสังคม เช่น การก่ออาชญากรรม 
     เนื่องจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีท าให้การ 
     เข้าออกประเทศสะดวกขึ้น 
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ส่วนที่  3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

 



 
 
 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  ๕  ปี  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
                ( )  ไตรมาสที ่ ๑  (ตุลาคม-ธันวาคม)                     ( )  ไตรมาสที ่ ๒  (มกราคม-มีนาคม) 
                (     )  ไตรมาสที ่ ๓  (เมษายน-มิถุนายน)                   (     )  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  ๑  ๒๕60 ปีท่ี  ๒  ๒๕61 ปีที่  ๓  ๒๕62 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 66,086,750 39 21,221,000 39 17,682,400 116 104,990,150 
๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 610,000 5 460,000 4 380,000 16 1,450,000 
๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
     วัฒนธรรมและกีฬา 

31 6,463,000 21 2,893,000 19 2,753,000 71 12,109,600 

๔.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 14 4,190,000 8 1,170,000 6 980,000 28 6,340,000 
๕.  การพัฒนาคนและสังคม 18 11,140,000 11 12,096,000 9 10,944,000 38 34,180,500 
๖.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 18 2,700,000 13 1,850,000 12 1,650,000 43 6,200,000 

รวม 126 91,190,850 97 39,690,000 89 34,389,400 312 165,270,250 
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๔.  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด     

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  ๑  ๒๕60 ปีท่ี  ๒  ๒๕61 ปีท่ี  ๓  ๒๕62 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

5 34,874,000 - - - - 5 34,874,000 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ง 
เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- - - - - - - - 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
อุตสาหกรรม การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - 

รวม 5 34,874,000 - - - - 5 34,874,000 
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๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด 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 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 23.68 - - 29 76.32 - - 3 7.89 38 30.16 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 7 100 - - - - 7 5.56 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 11 35.48 - - 20 64.52 - - - - 31 24.60 
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 28.57 - - 10 71.43 - - - - 14 11.11 
๕. การพัฒนาคนและสังคม 7 38.89 - - 11 61.11 - - - - 18 14.29 
๖. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 4 22.22 - - 14 77.78 - - 1 5.56 18 14.29 

รวม 35 27.78 - - 91 72.22 - - 4 3.17 126 100 
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๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2,956,023.30 19.71 8,473,248.37 56.50 11,429,271.67 76.21 

๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

- - - - - - 

๓. การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

1,282,790.78 26.89 - - 1,282,790.78 26.89 

๔. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

444,322 14.47 - - 444,322 14.47 

๕. การพัฒนาคนและสังคม 5,645,487 38.42 - - 5,645,487 38.42 

๖. การพัฒนาการเมืองการ
บริหารและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

700,455.79 26.65 - - 700,455.79 26.65 

รวม 11,029,078.87 27.43 8,473,248.37 21.07 19,502,327.24 48.50 
 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ๒๕60 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

๑.  โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
สายบ้านโนนแดง - บ้านรักไทย หมู่ที่ 13 

/   9,914,500 9,914,500 

รวม  1  โครงการ    9,914,500 9,914,500 
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ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๑.  โครงการด้านต่างๆ หลายโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล    
บุ่งคล้ามีงบประมาณในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด 
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความก้าวหน้า  หรือความส าเร็จตามแผน 
พัฒนาในระดับปานกลาง  เนื่องจากองค์กรมีงบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างจ ากัด  แต่โครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพฒันามีเป็นจ านวนมาก 
 3.  โครงการบางโครงการมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อน
จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  หรือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าไม่ได้จัดท าแผนพัฒนารองรับไว้  ท าให้ต้องมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  31  มีนาคม  ๒๕60 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปี  ๒๕60 
๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 9 
๒.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 - 
๓.  พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา 31 11 
๔.  พัฒนาด้านสาธารณสุข 14 4 
๕.  พัฒนาคนและสังคม 18 7 
๖.  พัฒนาการเมืองการบริหาร 18 4 

รวม 126 35 
 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2560  ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่จนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนแดง-บ้านรักไทย ม.13 9,914,500.00 

2 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายหยี รูปขาว  ม.1 71,000.00 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางกัลยา  สอนสุภาพ ม.3 66,000.00 

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนาวิน โรจน์จันทร์ ม.3 87,000.00 

5 ก่อสร้างถนน คสล.  สายคลองขี้นา ม.4 196,000.00 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 14 487,000.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จากนานางชมภู่ พรมใหม เชื่อมต่อนานายสายัน 
มากมา ม.2 

207,000.00 

8 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพ่ือการประปา 329,135.00 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          79,620.00 

รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 11,437,255.00 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 -  

      
      
      

รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 

  
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
สักหลง 

15,000.00 

2 จัดหารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 74,100.00 
3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 112,200.00 
4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลบุ่งคล้า  352,146.54 
5 อาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 85,800.00 
6 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน 93,268.00 
7 จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 70,231.00 
8 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอหล่มสัก 
6,600.00 

9 อุดหนุนโครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขาม
หวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2560 อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอหล่มสัก 

10,000.00 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

10 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

9,030.00           

11  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 -  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
 -  โรงเรียนบ้านหัวนา 
 -  โรงเรียนบ้านหนองคัน 
 -  โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 

        352,000.00 
56,000.00 
82,000.00 
68,000.00 
79,200.00    

รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น   637,200.00 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ ายาฉีดพ่นยุงลาย ทรายเคลือบ
สาร) 

98,800.00 

2 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 46,200.00 
3 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
180,000.00  

4 สนับสนุนกิจการก าจัดขยะ 119,322.00 

  รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 444,322.00 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 อุดหนุนโครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคม พลังชุมชน เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให้แก่ ศป.ปส.อ. หล่มสัก 

          45,000.00  

2 อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลัง
แผ่นดิน ท้องถิ่น และชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560
ให้แก่ ศป.ปส.จ.พช 

          35,000.00  

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 6,251,300.00 
4 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับความ

เดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค 
313,277.00 

5 การด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน 8,210.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

6 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์  ผู้ประสบสาธารณภัยและราษฎรที่เดือดร้อน 
ปี 2560 ให้แก่    กิ่งกาชาดอ าเภอหล่มสัก  

10,000.00 

7 อุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วย ผู้ประสบสาธารณ
ภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้แก่
เหล่ากาชาด จ. เพชรบูรณ์ 

10,000.00 

 รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 5,645,487.00 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 จัดส่งผู้บริหาร ส.อบต และบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

200,180.00 

2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 374,294.00 
3 จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง 95,282.27 
4 ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งคล้า 
30,699.52 

รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 700,455.79 
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 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1 (เดือนเมษายน  2560) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการสุ่มส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  จากประชาชนจ านวน  36  คน  โดยมุมมองในภาพรวม
และแยกตามประเด็นยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ปรากฏดังนี้ 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1.  ชาย 15 41.67 
2.  หญิง 21 58.33 

รวม 36 100 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  21  คน   คิดเป็นร้อยละ 58.33  และ
เพศชายจ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.67  ตามล าดับ 
 

  อายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

1.  ต่ ากว่า  20  ป ี 1 2.78 
2.  ตั้งแต ่ 20 – 30  ปี 3 8.33 
3.  ตั้งแต่  31 – 40  ป ี 11 30.56 
4.  ตั้งแต่  41 – 50  ป ี 10 27.78 
5.  ตั้งแต่  51 – 60  ป ี 5 13.89 
6.  มากกว่า  60  ป ี 6 16.67 

รวม 36 100 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่  31 – 40  ปี  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  
30.56  และน้อยที่สุด  คือ  อายุต่ ากว่า  20  ปี  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.78 
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  การศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1.  ประถมศึกษา 14 38.89 
2.  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 14 38.89 
3.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 5.56 
4.  ปริญญาตรี 3 8.33 
5.  สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
6.  อ่ืนๆ 3 8.33 

รวม 36 100 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.89  น้อยที่สุด  คือ  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน  
2  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.56  และระดับการศึกษาท่ีไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามเลยคือ  ระดับสุงกว่าปริญญาตรี  
 

  อาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1.  รับราชการ 0 0 
2.  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 2.78 
3.  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 7 19.44 
4.  รับจ้าง 9 25 
5.  นักเรียน  นักศึกษา 3 8.33 
6.  เกษตรกร 10 27.78 
7.  อ่ืนๆ 6 16.67 

รวม 36 100 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.78  
และน้อยที่สุดคือ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.78  และอาชีพที่ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามเลย  คือ  รับราชการ 
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  1.2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  (เดือนเมษายน  2560) 
 

  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก
(คน) 

 
พอใจ 
(คน) 

ไม่
พอใจ
(คน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 11 25 0 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 11 25 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 29 1 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

8 26 2 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6 28 2 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12 24 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

12 24 0 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 13 20 3 
ภาพรวม 10 25 1 

คิดเป็นร้อยละ 27.78 69.44 2.78 
  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในภาพรวมจ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.44  มีความพึงพอใจมากจ านวน  
10  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.78  และไม่มีความพึงพอใจจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.78     

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในภาพรวม  อยู่ในระดับมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าคิดเป็น
ร้อยละ  69.44   
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  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.83 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.78 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.78 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.53 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.78 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.83 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.92 

ภาพรวม 8.72 
คิดเป็นร้อยละ 87.20 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.72  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  87.20  โดยมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.92  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  89.20  และมีความพึงพอใจในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.28  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ  82.80   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ  87.20   
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             ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.19 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.94 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.97 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.94 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.25 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.97 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.19 

ภาพรวม 8.08 
คิดเป็นร้อยละ 80.80 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
8.08  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80.80  โดยมีความพึงพอใจในการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
มากทีสุ่ด  คะแนนเฉลี่ย  8.25  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.50  และมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมและการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  7.94  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  79.40   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  80.80   
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.25 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.19 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.22 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.97 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.17 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.19 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.36 

ภาพรวม 8.23 
คิดเป็นร้อยละ 82.30 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา  คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  8.23  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.30  โดยมีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ / กิจกรรมมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.44  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  84.40  และมีความพึง
พอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  7.97  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  79.70   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  82.30   
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  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.50 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.44 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.53 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.53 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.64 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.58 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

ภาพรวม 8.52 
คิดเป็นร้อยละ 85.20 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
8.52  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85.20  โดยมีความพึงพอใจในการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.64  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.40  และมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.42  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  84.20   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ  85.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.58 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.36 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.28 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.22 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.97 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.17 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.22 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.36 

ภาพรวม 8.28 
คิดเป็นร้อยละ 82.80 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
8.28  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.80  โดยมีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรมมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.58  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85.80  และมีความพึงพอใจใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  7.97  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  79.70   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม  คิดเป็นร้อยละ  82.80 
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  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.47 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.31 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.08 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.19 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.56 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.19 

ภาพรวม 8.28 
คิดเป็นร้อยละ 82.80 

  จากตารางประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.28  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.80  โดยมีความพึงพอใจในผลการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.56  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85.60  และมีความพึงพอใจในการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.08  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80.80   

  กล่าวโดยสรุป  คือ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี  คิดเป็น  
ร้อยละ  82.80   
 
   
 
 
 
 





 

 
 

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

รอบการประเมินที่  1 (เดือนเมษายน  2560) 
…………………..........................………………………………… 

 

  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
(คน) 

 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 11 25 0 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 11 25 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 29 1 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 26 2 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6 28 2 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12 24 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 12 24 0 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 13 20 3 

ภาพรวม 10 25 1 
คิดเป็นร้อยละ 27.78 69.44 2.78 
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  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความพึงพอใจ 

 
ด้าน

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

 
 

ด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

 
 

ด้านศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
กีฬา 

 
ด้าน

สาธารณสขุ
และ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
ด้านการ

พัฒนาคนและ
สังคม 

 

 
ด้านการเมือง
การบริหาร
และการ

บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

คะแนนเฉลี่ย
(10 

คะแนน) 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ 
กิจกรรม 

8.83 8.19 8.44 8.50 8.58 8.47 8.50 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

8.78 7.94 8.25 8.44 8.36 8.31 8.35 

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

8.78 8.14 8.19 8.53 8.28 8.14 8.34 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

8.53 7.97 8.22 8.53 8.22 8.08 8.26 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.28 7.94 7.97 8.50 7.97 8.28 8.16 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

8.78 8.25 8.17 8.64 8.17 8.19 8.37 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

8.83 7.97 8.19 8.58 8.22 8.56 8.39 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

8.92 8.19 8.36 8.42 8.36 8.19 8.41 

คะแนนเฉลี่ย(10 คะแนน) 8.72 8.08 8.23 8.52 8.27 8.28 8.35 
คิดเป็นร้อยละ 87.20 80.80 82.30 85.20 82.70 82.80 83.50 

 28 



 

29 
 

  สรุปผลการประเมิน 
  1.  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559  ถึงเดือน
มีนาคม  2560  ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บุ่งคล้าในภาพรวมจ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.44  มีความพึงพอใจมากจ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  27.78  และไม่มีความพึงพอใจจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.78     

  2.  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบการประเมินที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559  ถึงเดือน
มีนาคม  2560  ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บุ่งคล้าในยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.72  คะแนน  คิดเป็น  
ร้อยละ  87.20  และมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  น้อยที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย  8.08  คิดเป็นร้อยละ  80.80  โดยมีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.50  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  85  และมีความพึงพอใจในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ย  8.16  คิดเป็นร้อยละ  81.60  
      ข้อเสนอแนะ 
  ควรน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลความพึงพอใจดังกล่าวมาปรับปรุงการด าเนินงานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในคราวต่อไป  เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม 
ประกอบ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
รอบการประเมินที่  1 (เดือนเมษายน  2560) 
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1.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนแดง-บ้านรักไทย  หมู่ที่  13 
 

   
 
 
2.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายหยี  รูปขาว  หมู่ที่  1 
 

   
 
 
3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยบ้านนางกัลยา  สอนสุภาพ  หมู่ที่  3 
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4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยบ้านนายนาวิน  โรจน์จันทร์  หมู่ที่  3 
 

   
   
 
5.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  คสล.  จากนานางชมพู่  พรมใหม  เชื่อมนานายสายัน  มากมา  หมู่ที่  2 
 

   
 
 
6.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า 
 

   
 

 



 

33 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ต าบลบุ่งคล้า (ต่อ) 
 

   
 
 

   
 
 

ฯลฯ 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

รอบการประเมินที่  1   
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559 – เดือนมีนาคม  2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหลม่สัก  จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
1.  เพศ  (  )  ชาย       (  )  หญิง 
2.  อายุ  (  )  ต่ ากว่า  20  ปี      (  )  20-30 ปี                (  )  31- 40  ปี 
  (  )  41-50  ปี       (  )  51-60  ปี                (  )  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (  )  ประถมศึกษา      (  )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (  )  ปริญญาตรี       (  )  สูงกว่าปริญญาตรี (  )  อ่ืนๆ 
4.  อาชีพหลัก (  )  รับราชการ       (  )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (  )  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (  )  รับจ้าง       (  )  นักเรียน  นักศึกษา (  )  เกษตรกร 
  (  )  อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………… 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในภาพรวม 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมว่าท่านมี
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในภาพรวมว่ามีความพึงพอใจแค่ไหน  
อย่างไร 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................................................... ...... 
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ส่วนที่  3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา  ถนน สะพาน  และรางระบายน้ า ,ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรแหล่ง
น้ าอุปโภค-บริโภคและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง โดยคะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

ภาพรวม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. .................................................... 
...................................................................................................................................... ........................................... 
 

ส่วนที่  4  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

ภาพรวม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                               
............................................................................................................................. .................................................... 
....................................................................... ..........................................................................................................  
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ส่วนที่  5  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน, การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการ
ส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและกีฬาโดยคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ส่วนที่  6  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ, การควบคุมและระวังโรคติดต่อ และการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสุขภาพฯ  โดยคะแนนเต็ม  10  
ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

ภาพรวม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................... ...................................... 
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ส่วนที่  7  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พัฒนาคนและสังคม 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด, การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์,การป้องกันสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  โดยคะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
ส่วนที่  8  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
 ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย,การให้บริการประชาชน การพัฒนารายได้และการพัฒนาบุคลากรและ
องค์กร  โดยคะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน ) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
...................................................................................................... .................................................................. ......... 
............................................................................................................................. .................................................. .. 


