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คํานํา 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�ปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และ
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ได�กําหนดให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  และรายงานผลพร�อมความเห็นและข�อเสนอแนะ  ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลโครงการ 
กิจกรรมท่ีดําเนินการมาตลอดป:งบประมาณ  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินนําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  ให�ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยป:ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป: 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  ประกอบด�วย
สมาชิกสภาท�องถ่ิน ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หัวหน�าส�วนการบริหาร และผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได�รับการคัดเลือก
และแต�งต้ังตามระเบียบฯ ได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 1 (ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  และจัดทํา
รายงานฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือให�ผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� และผู�เก่ียวข�องได�ทราบว�านโยบายได�
นําสู�การปฏิบัติบรรลุผลประการใด ด�วยเหตุผลใด พร�อมทั้งนําเสนอความคิดเห็น และข�อเสนอแนะที่เปDน
ประโยชน�ต�อการพัฒนาท�องถิ่น เพื่อเปDนแนวทางนํามาปรับปรุงให�นโยบายสามารถดําเนินการได�บรรลุ
เปEาหมายและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน โดยหวังเปDนอย�างยิ่งว�าข�อคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ใน
รายงานฉบับนี้จะสามารถนําไปใช�เปDนแนวทางการดําเนินงานและบังเกิดผลดีต�อทางราชการต�อไป 
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ส�วนที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป.นกระบวนการท่ีแตกต1างกันมีจุดหมายไม1
เหมือนกัน แต1กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข�องสัมพันธ�กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช�ด�วยกันอย1างเหมาะสม จะช1วยให�ผู�บริหารท�องถ่ิน ข�าราชการองค�การ
บริหารส1วนตําบล พนักงานส1วนตําบล พนักงานจ�าง สมาชิกสภาท�องถ่ิน  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท�องถ่ินตามแผนงาน โครงการได�อย1างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปBขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� จึงเป.นการติดตามผลท่ีให�ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู�รับผิดชอบแต1ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค�การบริหารส1วน
ตําบลพระเสาร�หรือกิจกรรมต1าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม1ได�ดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีได�กําหนดไว�
หรือไม1 รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช�ปIจจัยหรือทรัพยากรต1าง ๆ ในการพัฒนาองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
ตรวจสอบดูว1าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได�รับปIจจัยหรือทรัพยากรท้ังด�านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�หรือไม1อย1างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว1าได�ผลตรงตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม1เพียงใด มีปIญหา
อุปสรรคอะไรบ�าง ท้ังในด�านการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ิน และข้ันตอนต1าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป.นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินว1าดําเนินการได�ตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม1 ทําให�
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได�อย1างเป.นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให�ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ1อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปIญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปB (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต1าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู�บริหาร อบต. สมาชิกสภาอบต. ปลัด
องค�การบริหารส1วนตําบล/รองปลัดองค�การบริหารส1วนตําบล หัวหน�าสํานักงานปลัด อบต. ผู�อํานวยการกอง 
บุคลากรขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส1วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู1การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให�เกิดความสอดคล�องกับสภาพพ้ืนแวดล�อมในสังคมภายใต�ความต�องการและความพึง
พอใจของประชาชนตําบลพระเสาร� /องค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู1การวางแผนการพัฒนาในปBต1อ ๆ ไปเพ่ือให�เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค1าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต�องเร1งรีบดําเนินการและจะต�องมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต1าง ๆ ท่ีเป.นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร�างให�เกิดจุด
แข็งนี้ และเม่ือพบปIญหาและอุปสรรคก็จะต�องต้ังรับให�ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย1างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป.นปIญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ1อนต�องหยุดและถดถอยปIญหาลงให�ได� 
ดําเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึนต้ังรับให�ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท�ายเม่ือมีโอกาสก็จะต�องใช�พันธมิตรหรือผู�มีส1วนได�
เสียในองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� ให�เกิดประโยชน�เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต1าง ๆ 
พร�อมการปรับปรุงและเร1งรีบดําเนินการ สิ่งเหล1านี้จะถูกค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาองค�กรปกครองส1วน
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ท�องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส1งผลให�เกิดกระบวนการพัฒนาอย1างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน เป.นไป
ตามเปKาหมายประสงค�ท่ีตั้งไว�ได�อย1างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค%ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBมุ1งค�นหาแผนงาน โครงการท่ีได�ดําเนินการไป
แล�วว1าสิ่งใดควรดําเนินการต1อไปตามวัตถุประสงค�ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว1างดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องนั้นว1ามีปIญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปKาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีไม1ได�ดําเนินการเป.นเพราะเหตุใด เกิดปIญหาจากเรื่องใด จึงได�
กําหนดเป.นวัตถุประสงค�ได�ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป.นเครื่องมือในการบริหารราชการท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� ซ่ึงจะ
ช1วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีของหน1วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให�ทราบความก�าวหน�าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปKาหมายท่ีกําหนดไว� สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปIญหา อุปสรรคในการพัฒนาท�องถ่ินตามภารกิจท่ีได�กําหนดไว� 
  3. เพื่อเป.นข�อมูลสําหรับเร1งรัด ปรับปรุง แก�ไข ข�อบกพร1องของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไม1เหมาะสมหรือหมดความจําเป.นขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช�จ1ายงบประมาณขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
  5. เพ่ือสร�างความรับผิดชอบของผู�บริหาร อบต.  ปลัด อบต. รองปลัดอบต. ผู�อํานวยการกองทุก
กองขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� ท่ีจะต�องผลักดันให�การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต1าง ๆ 
เป.นไปอย1างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�กับให�เกิดประโยชน�กับผู�มีส1วนได�เสีย ผู�มีส1วนเก่ียวข�อง 
ประชาชนในตําบล     พระเสาร�หรือสังคมส1วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร�อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ^ายต1างๆ ในปBงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 29 กําหนดว1า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต1อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต1อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ินพร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ี
เปbดเผยภายในสิบห�าวันนับแต1วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล1าวและต�องปbดประกาศไว�เป.นระยะเวลา
ไม1น�อยกว1าสามสิบวันโดยอย1างน�อยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB (4) 
แต1งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช1วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด�วย  
  1)  สมาชิกสภา อบต.พระเสาร�ท่ีสภา อบต. คัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
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  3) ผู�แทนหน1วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหาร อบต.คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหน�าส1วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหาร อบต.
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
ต�องดําเนินการให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน สี่
ปBโดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาให�เหมาะสมกับองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห�วงเวลา
ท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBต1อ
ผู�บริหาร อบต.เพ่ือดําเนินการต1อไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระ
เสาร� ได�กําหนดการแบ1งข้ันตอนเพ่ือเป.นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค�และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร�
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข�อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว1ามี
วัตถุประสงค�หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว�หรือไม1 (ซ่ึงดูได�จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ�ากําหนดไว�แล�วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป.นผู�รับผิดชอบ ใครเป.นผู�ใช�ผลการติดตาม เป.นต�น จากนั้นศึกษา
ว1าผู�ใช�ผล การนําผลไปใช�ประโยชน�อย1างไร เม่ือใด ข�อมูลหลัก ๆ ท่ีต�องการคืออะไร ต�องการให�รายงานผล
อย1างไร มีข�อเสนอแนะในการติดตามผลอย1างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล1าวอาจใช�วิธีสัมภาษณ�และ/หรือสังเกตแล�ว
นําผลท่ีได�มากําหนดเป.นวัตถุประสงค�และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค�และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข�อ 2.1 มาวิเคราะห� แล�วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด�วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค�การติดตาม
แหล1งข�อมูล เวลาท่ีเก็บข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล และวิธีการวิเคราะห�ข�อมูล จากนั้นสร�างเครื่องมือซ่ึง
ส1วนใหญ1จะเป.นแบบสัมภาษณ�หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป.นการดําเนินการตามวัตถุประสงค�และ
ข้ันตอนท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีต�องการในชั้นนี้ คือ ข�อมูลจากแหล1งต1าง ๆ ดังนั้น แม�จะวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ินไว�ดีและได�ข�อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต1ถ�าในเชิงปริมาณได�น�อยก็ต�องติดตามเพ่ิมจนกว1าจะได�ครบ
ข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห�ข�อมูล เป.นการวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ของการติดตามท่ีกําหนดไว� แต1ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� โดยอาจใช�วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช1น การแจงนับ ค1าร�อยละ ค1าเฉลี่ย           
ค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เป.นต�น หรืออาจใช�การวิเคราะห�แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท� (Gantt Chart) หรืออาจใช�หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท�องถ่ินเป.นการรายงานให�ผู�เก่ียวข�องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกําหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได�ตามความเหมาะสมขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป.นรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด�วยก็ได� ความเป.นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค�และประโยชน�ท่ีคาดว1าจะได�รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส1วนท่ี 2 และส1วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� ต1อ
ผู�บริหารอบต.เพ่ือให�ผู�บริหาร อบต.เสนอต1อสภา อบต.และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วน
ตําบลพระเสาร� พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ
ในท่ีเป�ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต$วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล$าว และต�องป�ดประกาศไว�เป)น
ระยะเวลาไม$น�อยกว$าสามสิบวัน โดยอย$างน�อยป+ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป+” 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก�ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� หรือผู�เก่ียวข�องหรือผู�มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ^ายต1าง ๆ ได�รับรายงานสรุปแล�วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก�ไขปIญหาท่ีได�จากรายงานสรุป 
ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได�ตามความเหมาะสมต1อผู�บริหาร อบต. 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินมีอํานาจ
หน�าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต1อผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต1อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน โดยอย$าง
น�อยป+ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป+ 
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป.นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ�หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินใช�ในการเก็บข�อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใช�เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�คิดสร�างไว�เพ่ือ
ใช�ในการติดตามและประเมินผล  เช1น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส1วนประมาณค1า และวิธีการ เป.นต�น และ
หรือโดยการสร�างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�แก1แบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ�  (Interview) และแบบสังเกตการณ�  (Observation) เป.นต�น โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป 
อํานาจหน�าท่ี ภารกิจขององค�กรปกครองส1วนท�องถ่ินรวมถึงผู�มีส1วนได�เสียในท�องถ่ินรวมท้ังเกณฑ�มาตรฐาน 
แบบต1างๆ ท่ีได�กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใช�เพ่ือปรับปรุงแก�ไขแล�ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินไปใช�ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข�อมูล 
วิเคราะห�ข�อมูล สรุปข�อมูลท่ีเป.นจริงต1อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหาร
ส1วนตําบลพระเสาร� อย1างน�อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ1านมา 
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต1อ
ผู�บริหารท�องถ่ินภายในวันท่ี 15 ธันวาคม เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอสภาท�องถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคล�อง (Relevance) เป.นความสอดคล�องของยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต)ท่ีได�กําหนดข้ึนมีความสอดคล�องและนําไปกําหนดเป.นวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
  1.3 ความเพียงพอ(Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด�วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู1
จริงในองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก�าวหน�า (Progress) กรอบของความก�าวหน�าแผนงาน โครงการต1าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป.นโครงการในรอบ 4 ปB วัดได�จากช1องปBงบประมาณและท่ีผ1านมา โครงการท่ีต1อเนื่องจาก
ปBงบประมาณท่ีผ1านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป.นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ�กันระหว1าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได�รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช�ไปในการพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร�  
ซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เป.นต�น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป.นผลท่ีได�จากประสิทธิภาพทําให�เกิดผลลัพธ�และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได�เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เป.นความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป.นต�น 
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  กําหนดแนวทางการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป.นท่ี
จะต�องวิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร�ท้ังในระดับหมู1บ�านและระดับตําบล และ
อาจรวมถึงอําเภอมหาชนะชัยและจังหวัดยโสธร ด�วย เพราะว1ามีความสัมพันธ�และปฏิสัมพันธ�ในเชิงการพัฒนา
ท�องถ่ินแบบองค�รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค�ประกอบใหญ1 ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู�เข�าร1วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต1าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปKาหมายเพ่ือมุ1งตอบปIญหาการติดตามและประเมินผลได�อย1างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได� 
    2) การสํารวจ (survey) เป.นการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู�รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว�แล�ว หรืออาจเป.นข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต�องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
จากผู�มีส1วนเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ี บุคลากรขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� เป.นข�อมูลท่ีมีอยู1ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษาได�โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได� 

  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใช.ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต1าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช�เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป.นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท�องถ่ิน เช1น 
การทดสอบและการวัดโครงการก1อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช�การทดสอบและการวัดอย1างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุบุญตา (จะใช�การทดสอบและการวัดอย1างไร)โครงการส1งเสริมอาชีพ
กลุ1มเกษตรกร(จะใช�การทดสอบและการวัดอย1างไร) เป.นต�น 
  3.2 การสัมภาษณ� (Interviews) อาจเป.นการสัมภาษณ�เด่ียว หรือกลุ1มก็ได� การสัมภาษณ�เป.น
การยืนยันว1า ผู�มีส1วนเก่ียวข�อง ผู�ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไป
การสัมภาษณ�ถูกแบ1งออกเป.น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ�แบบเป.นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or 
semi-formal interview) ซ่ึงใช�แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ� 
และการสัมภาษณ�แบบไม1เป.นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�าย ๆ กับการพูดสนทนาอย1างไม1มีพิธีรีตอง 
ไม1เคร1งครัดในข้ันตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส1วนตําบลพระเสาร� ใช�การสังเกตเพ่ือเฝKาดูว1ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหาร
ส1วนตําบลพระเสาร� มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส1วนร1วม (Participant observation) เป.นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข�าไปใช�ชีวิตร1วมกับประชาชาชนในหมู1บ�านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร1วมกัน (2) การสังเกตแบบไม1มีส1วน
ร1วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป.นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง และความสัมพันธ�ของผู�มีส1วนได�เสียในองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู�  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป.น ความต�องการของประชาชนในตําบลพระเสาร�/องค�การบริหารส1วนตําบล
พระเสาร� คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� จะมีการบันทึก
การสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว�เป.นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�และโครงการมีความ
จําเป.นอย1างยิ่งท่ีจะต�องใช�เอกสาร ซ่ึงเป.นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา ปIญหาความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ิน สาเหตุของปIญหา แนวทางการแก�ไขปIญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปKาประสงค� 
ค1าเปKาหมาย กลยุทธ� แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� 

5. ประโยชน%ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน�ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช�แก�ไขปIญหาต1าง ๆ ระหว1างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช�สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBในอนาคต ประโยชน�ต1าง ๆ แยกเป.น
หัวข�อได� ดังนี้ 
  1. ได�ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ�ต1าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําให�วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได�ทราบถึงข�อดี ข�อเสีย ข�อบกพร1องต1าง ๆ ตลอดจนปIจจัยท่ีทําให�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ินมีปIญหา ทําให�สามารถแก�ไขได�ทุกจุด ตรงเปKาหมายอย1างทันท1วงที ท้ังใน
ปIจจุบันและอนาคต 
  3. ช1วยให�การใช�ทรัพยากรต1าง ๆ เกิดความประหยัด คุ�มค1าไม1เสียประโยชน� ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห�ข�อมูลต1าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต�องการ สภาพปIญหาต1าง 
ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเป.นโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข�อมูลท่ีเป.นจริง ทําให�ได�รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู�มีส1วนได�เสีย หน1วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรต1าง ๆ 
  5. กระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานและผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต1อหน�าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร�นในการแก�ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข�อมูลให�เป.นปIจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู�บริหารท�องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู�บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ^ายต1าง ๆ ของ
องค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� สามารถวินิจฉัย สั่งการได�อย1างถูกต�อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท�องถ่ินให�สอดคล�องกับสภาพความเป.นจริงและตามอํานาจหน�าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต1าง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก�ไขและปKองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได�  
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  7. ทําให�ภารกิจต1าง ๆ ของบุคลากรในองค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� แต1ละคน แต1ละสํานัก/
กอง/ฝ^ายต1าง ๆ มีความสอดคล�องกัน ประสานการทํางานให�เป.นองค�รวมของหน1วยงาน ทําให�เปKาหมายของ
องค�การบริหารส1วนตําบลพระเสาร� เกิดความสําเร็จตามเปKาหมายหลัก มีความสอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให�เป.นไปและตรงตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
กิจกรรม งานต1าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได�รับการบริการประชาชนในเขตตําบลพระเสาร�/องค�การบริหาร
ส1วนตําบลพระเสาร� 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน�  พันธกิจ  ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน�(Vision) 
    "สาธารณูปโภคก�าวไกล ใส*ใจการคมนาคม อุดมด�วยแหล*งน้ํา งามล้ําประเพณี สู*วิถีความพอเพียง" 
 
พันธกิจ(Mission) 

ให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส*วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
มาตรา  67,68  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�กับองค�กรปกครองส*วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ดังต*อไปนี้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาแหล*งน้ําเพ่ือใช�อุปโภค – บริโภค และทางการเกษตร 
2. ให�การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน  เช*น  ถนน  ไฟฟDา  ประปา 
3. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน�  และจัดการสิ่งแวดล�อมในชุมชนให�น*าอยู*ยิ่งข้ึน 
4. การปDองกันและบรรเทาสาธารณภัยต*างๆ  ในพ้ืนท่ี 
5. ส*งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  ให�การอบรมอาชีพกลุ*มอาชีพอิสระต*างๆ  ในชุมชน 
6. ส*งเสริมให�ประชาชนได�รับความรู�  ความเข�าใจ  และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ดําเนินชีวิต 
7. ส*งเสริมและสนับสนุนด�านสาธารณสุข  เพ่ือปDองกันและเฝDาระวังโรคติดต*อต*างๆ 
8. ส*งเสริมการอนุรักษ�ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปHญญาท�องถ่ินด�านต*างๆ 
9. สนับสนุนส*งเสริมด�านการกีฬา และนันทนาการเพ่ือให�เยาวชนห*างไกลจากยาเสพติด 

 
นโยบายการบริหารงานของผู'บริหารองค�การบริหารส)วนตําบลพระเสาร�  

1.1  การปรับปรุงถนน ไฟฟDาสาธารณะ น้ําประปา และคลองส*งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 1.2  การสนับสนุนกิจกรรมของฝJายปกครอง กํานัน ผู�ใหญ*บ�าน ผู�นําชุมชนต*างๆ ในตําบลเพ่ือให�   
                เกิดการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีมีศักยภาพร*วมกัน 
 1.3  ส*งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลชุมชนและ อสม. เพ่ือให�เกิดการบริการอย*างมี   
                ประสิทธิภาพ 

1.4  พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให�มีศักยภาพเข�าสู* เกณฑ�ท่ีมาตรฐานขององค�กรปกครองส*วน 
                ท�องถ่ินและส*งเสริมสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาทุกแห*งในเขต อบต. 

1.5  ส*งเสริมและสนับสนุนศูนย�กีฬาประจําตําบลและหมู*บ�าน เพ่ือเสริมสร�างสุขภาพและความรัก   
                สามัคคีในชุมชน 

1.6  ส*งเสริมและสนับสนุนกลุ*มอาชีพและหัตถกรรมในครัวเรือน เพ่ือสร�างงานสร�างอาชีพมีรายได�   
                เพ่ิมข้ึน 

1.7  ส*งเสริมและสนับสนุนศูนย� อปพร. และศูนย�กู�ชีพกู�ภัยประจําตําบล สนับสนุนส*งเสริมเพ่ิม   
                พ้ืนท่ีปJาสีเขียวและรักษาพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน� 

1.8  ฟNOนฟูปJาชุมชนและอนุรักษ�ปJาสงวนแห*งชาติ 
1.9  ให�ความรู�สู*สังคมอาเซียน (Asian Social) 
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1.10 เปTดโอกาสให�ประชาชนผู�นําชุมชนเข�าถึง และมีส*วนร*วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใช�เป1น   
ข�อมูลในการพัฒนาตําบลพระเสาร� ให�มีความเจริญก�าวหน�า ต*อไปในอนาคต 

1.11 ส*งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน 
1.12 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปDองกันปHญหายาเสพติด โดยจัดให�มีการแข*งขันกีฬาระดับ   

                 หมู*บ�านและตําบล เพ่ือเยาวชนและประชาชนได�ห*างไกลยาเสพติด 
 

จุดมุ)งหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค�การบริหารส)วนตําบลพระเสาร� 
          จากกรอบความคิด นโยบาย  วิสัยทัศน�  และพันธกิจ ต*างๆ  ท่ีกฎหมายกําหนด มีแนวคิดร*วมของ
ประชาคมตําบลผสมผสานกับแนวนโยบายขององค�กรปกครองท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ได�นํามาสู*จุดมุ*งหมายการ
พัฒนา (goals)  ขององค�การบริหารส*วนตําบลพระเสาร� ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาการคมนาคม การสาธารณูปโภค ไฟฟDาสาธารณะ และคลองส*งน้ําเพ่ือการเกษตร  
2. เพ่ือพัฒนากลุ*มอาชีพ ให�ประชาชนมีอาชีพ มีรายได� และมีศักยภาพโอกาสทางเศรษฐกิจตามวิถีความ

พอเพียง 
3. เพ่ือพัฒนาและรักษาฟNOนฟูซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมอย*างยั่งยืน 
4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาให�แก*เด็ก เยาวชน ประชาชนให�ได�มาตรฐาน มีคุณภาพ 
5. เพ่ือให�ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจในหลักการเมืองการบริหารในระบอบประชาธิปไตย 
6. เพ่ือให�ประชาชนได�รับการบริการด�านการแพทย�ฉุกเฉิน การช*วยเหลือผู�ประสบภัยต*างๆ ท่ีรวดเร็ว              

มีมาตรฐานอย*างท่ัวถึง 
7. เพ่ือให�ชุมชนมีการรักษาไว�ซ่ึงเอกลักษณ� ภูมิปHญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน 
8. เพ่ือให�ประชาชนได�ใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  รู�ทันโลก ทันเหตุการณ� อย*างมีประสิทธิภาพเพ่ือเข�าสู*

สังคมอาเซียน(Asian Social) ต*อไป 
9. เพ่ือพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให�มีมาตรฐานในระดับสากล 
10. เพ่ือการปDองกันและระงับโรคติดต*อทุกประเภท ให�มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตตําบล 
11. เพ่ือช*วยเหลือผู�ท่ีไม*สามารถช*วยเหลือตนเองได� และผู�ด�อยโอกาสในสังคมชุมชน 
12. เพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพและสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมแก*ประชาชนและห*างไกลจากยาเสพติด 
13. เพ่ือให�ประชาชนมีน้ําอุปโภคอย*างเพียงพอ และมีมาตรฐาน 
14. เพ่ือให�มีการบรรเทาสาธารณภัยอย*างครบครัน 
15. เพ่ือให�ประชาชน หน*วยงานต*างๆ กลุ*มองค�กร ในเขตพ้ืนท่ี มีส*วนร*วมในการพัฒนาตําบลให�มีความ 

          เข�มแข็งและเจริญก�าวหน�าต*อไป 
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา    
 ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินจะเป1นกรอบชี้นําซ่ึงเป1นการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีท�องถ่ินเลือกท่ี
จะปฏิบัติ  เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ท้ังวัตถุประสงค�เฉพาะส*วน  ภายใต�ยุทธศาสตร�ต*างๆ  องค�การ
บริหารส*วนตําบลพระเสาร�  จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการให�บรรลุยุทธศาสตร�  นั้น 
 เพ่ือนําไปสู*การบรรลุวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส*วนตําบลพระเสาร� มียุทธศาสตร�หลักท่ีจะ
ดําเนินการให�ประสบความสําเร็จรวม 8 ยุทธศาสตร� และมีแนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส*วนตําบล    
พระเสาร�  จํานวน  27  แผนงาน  ซ่ึงเป1นการสนับสนุนยุทธศาสตร�พัฒนาจังหวัดให�บรรลุเปDาประสงค� ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานมี 4 แผนงาน ดังนี้ 
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.4  แผนงานการเกษตร 
1.5  แผนงานการพาณิชย� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาส*งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก  
                        มี 7 แผนงาน ดังนี้ 

2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห� 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.6 แผนงานการเกษตร 
2.7 แผนงานงบกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  3  ยุทธศาสตร�การพัฒนา สังคมอยู*เย็นเป1นสุข มี 4  แผนงาน ดังนี้ 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.4 แผนงานการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการวางแผนการส*งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ  
                               ท*องเท่ียว มี 3 แผนงาน ดังนี้ 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.2 แผนงานการเกษตร 
4.3 แผนงานการพาณิชย� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  
                               สิ่งแวดล�อม มี 4 แผนงาน ดังนี้ 

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5.4 แผนงานการเกษตร     

 

 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน : อบต.พระเสาร�   หน�า 12 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  6  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และ ภูมิปHญญา   
                                ท�องถ่ิน มี 1 แผนงาน ดังนี้ 

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  7  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน  
                                มี 2 แผนงาน ดังนี้ 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  8  ยุทธศาสตร�การส*งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  
                               มี  1  แผนงานดังนี้ 

8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
 

สรุปผลการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค�การบริหารส%วนตําบล 
ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ประจําป2งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพื่อ
รวบรวมข�อมูลผลการดําเนินงาน  ซ่ึงได�จากการติดตามผลการดําเนินงาน การติดตามการใช�จ%ายงบประมาณ 
การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต%อผลการ
ดําเนินงานขององค�การบริหารส%วนตําบล มาสรุปเป=นภาพรวมผลการดําเนินงาน เพ่ือนําเสนอต%อผู�บริหารท�องถ่ิน
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท�องถ่ิน ดังนี้ 

1. การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
แบบท่ี  1 แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของท-องถ่ินโดยตนเอง 
      คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป=นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผน
ยุทธศาสตร�แล�ว 
 
ชื่อองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ 

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท-องถ่ิน 
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

 
 

 

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 
    ท�องถ่ิน 

  

3.  มีการจัดประชุมอย%างต%อเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร%างแผน  
    ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ 

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท-องถ่ิน 
7.  มีการรวบรวมข�อมูลและปBญหาสําคัญของท�องถ่ินของท�องถ่ินมาจัดทํา 
     ฐานข�อมูล 

 
 

 

8.  มีการเปFดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส%วนร%วมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท�องถ่ิน         

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง 
      กับศักยภาพของท�องถ่ิน 

  

11.  กําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ 
      ยุทธศาสตร�จังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุ%งหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน   
13.  มีการกําหนดเปLาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ%มโครงการในแผนยุทธศาสตร�   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร�   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร�หรือไม%   
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2.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนของ อบต.พระเสาร�  ป5งบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.พระเสาร� 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป5งบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************* 
 

ด�วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให� อปท.สภาท�องถ่ิน และผู�บริหารท�องถ่ิน เปFดเผยข�อมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานให�ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส%วนร%วมด�วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 ข�อ 30(5) กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต%อสภาท�องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบในท่ีเปFดเผยภายในสิบห�าวันนับแต%วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล%าว และต�องปFดประกาศไว�เป=นระยะเวลาไม%น�อยกว%าสามสิบวัน โดยอย%างน�อยป2ละหนึ่งครั้งภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป2 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให�เป=นไปตามเจตนารมณ� ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน อบต.พระเสาร� จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใช�จ%าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ในรอบป2งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให�ประชาชนได�มีส%วนร%วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.พระเสาร� ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน� ของอบต.พระเสาร�  
    "สาธารณูปโภคก�าวไกล ใส%ใจการคมนาคม อุดมด�วยแหล%งน้ํา งามล้ําประเพณี สู%วิถีความพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ของอบต.พระเสาร�  
    1.ปรับปรุงพัฒนาแหล%งน้ําเพ่ือใช�อุปโภค บริโภค และทางการเกษตร  
    2.ให�การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน เช%น ถนน ไฟฟLา ประปา  
    3.ส%งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ให�การอบรมอาชีพกลุ%มอาชีพอิสระต%างๆ ในชุมชน  
    4.ส%งเสริมการศึกษาให�ประชาชน ได�รับความรู� ความเข�าใจ และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ดําเนินชีวิต  
    5.ส%งเสริมและสนับสนุนด�านสาธารณสุข เพ่ือปLองกันและเฝLาระวังโรคติดต%อต%างๆ  
    6.การปLองกันและบรรเทาสาธารณภัยต%างๆ ในพ้ืนท่ี  
    7.ส%งเสริมสนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน  
    8.ส%งเสริมสนับสนุนให�เกิดความรักและความสามัคคีของคนในท�องถ่ิน  
    9.ส%งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนท่ีตําบล  
    10.ส%งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP)  
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    11.ส%งเสริมและพัฒนาการท%องเท่ียว  
    12.ส%งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน�และจัดการสิ่งแวดล�อมในชุมชนให�น%าอยู%ยิ่งข้ึน  
    13.ส%งเสริมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี  
    14.ส%งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ําในเขตพ้ืนท่ี  
    15.ส%งเสริมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปBญหาขยะในเขตพ้ืนท่ี  
    16.ส%งเสริมการอนุรักษ�ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปBญญาท�องถ่ินด�านต%างๆ  
    17.ส%งเสริมการพัฒนาบุคลากร  
    18.ส%งเสริมการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย และสถานท่ีปฏิบัติงานให�เพียงพอและมี    
        ประสิทธิภาพการให�บริการแก%ประชาชน  
    19.ส%งเสริมการให�บริการประชาชน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกแก%ผู�มาติดต%อราชการ ท้ังการเผยแพร% 
        ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข%าวสารต%างๆ ให�ประชาชนทราบ  
    20.ส%งเสริมประชาธิปไตยการมีส%วนร%วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน  
    21.ส%งเสริมให�ประชาชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�  
    22.ส%งเสริมการมีส%วนร%วมในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

ค. ยุทธศาสตร�การพัฒนา ของอบต.พระเสาร�ได�กําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ไว� 8 
ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        4. แผนงานการเกษตร 
       ยุทธศาสตร�การพัฒนาส%งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห� 
        4. แผนงานเคหะและชุมชน 
        5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        6. แผนงานการเกษตร 
        7. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนา สังคมอยู%เย็นเป=นสุข 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        4. แผนงานการเกษตร 
    ยุทธศาสตร�การพัฒนาการวางแผนการส%งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท%องเท่ียว 
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        2. แผนงานการเกษตร         
        3. แผนงานการพาณิชย� 
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 ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
        3. แผนงานเคหะและชุมชน 
        4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

    ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปBญญาท�องถ่ิน 
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

    ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

    ยุทธศาสตร�การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ง. การวางแผน 
อบต.พระเสาร� ได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ป2 (พ.ศ.2561-2564) ตาม

กระบวนการท่ีบัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ%านการมีส%วนร%วมของประชาชน เช%น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟBงปBญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก%อน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา 4 ป2 ต%อไป 

อบต.พระเสาร� ได�ประกาศใช�แผนพัฒนา 4 ป2 (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 โดย
ได�กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป2 (พ.ศ. 2561-2564)  
 

ยุทธศาสตร� 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐาน 

78 46,501,006.51 126 54,388,800.00 79 46,850,000.00 78 46,550,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ส%งเสริมคุณภาพชีวิต
และเสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

79 15,272,100.00 56 15,293,190.00 49 15,072,000.00 49 15,072,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
สังคมอยู%เย็นเป=นสุข 

14 780,000.00 14 710,000.00 14 710,000.00 14 710,000.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการวางแผนการ
ส%งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท%องเท่ียว 

8 1,040,000.00 8 1,040,000.00 8 1,040,000.00 8 1,040,000.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล�อม 

10 630,000.00 11 690,000.00 10 630,000.00 10 630,000.00 
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ยุทธศาสตร� 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปBญญาท�องถิ่น 

8 530,000.00 9 1,030,000.00 8 530,000.00 8 530,000.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค�กรปกครอง
ส%วนท�องถิ่น 

7 1,310,000.00 8 1,560,000.00 7 1,310,000.00 7 1,310,000.00 

ยุทธศาสตร�การ
ส%งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

2 120,000.00 3 420,000.00 3 420,000.00 3 420,000.00 

รวม 206 66,183,106.51 235 75,131,990.00 178 66,562,000.00 177 66,262,000.00 

 
จ. การจัดทํางบประมาณ 
 ผู�บริหาร อบต.พระเสาร� ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561  โดยมี

โครงการท่ีบรรจุอยู%ในข�อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 17,862,343 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร� ได�ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข-อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 25 3,426,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาส%งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 33 12,406,343.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา สังคมอยู%เยน็เป=นสุข 7 165,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการวางแผนการส%งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท%องเท่ียว 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล�อม 3 55,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ประเพณี และภมูิปBญญาท�องถ่ิน 7 800,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 2 270,000.00 

ยุทธศาสตร�การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 3 730,000.00 

รวม 81 17,862,343.00 
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รายละเอียดโครงการในข�อบัญญัติงบประมาณ อบต.พระเสาร� มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย�สิน 

120,000.00 เพ่ือจัดการระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย�สินให�ครบตาม
ระบบงาน 

ดําเนินการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 

2. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล. ภายในหมู%บ�าน หมู%
ท่ี 8 สายทางจากหน�า
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ถึง
ทางเข�าวัดปZาหนองบัว
แดง 

120,000.00 เพ่ือให�ประชาชนใน
หมู%บ�าน มีถนนใช�สําหรับ
ใช�ในการคมนาคมได�อย%าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก%อสร�างถนนคสล.สายทาง
จากศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต%อ
จากถนน คสล. ป2 2561 ถึง
ทางเข�าวัดปZาหนองบัวแดง 
พิกัด E=409529 
N=1721796 ขนาดผิว
จราจร กว�าง 5 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร�อมลงลูกรังไหล%ทาง 2 
ข�างๆละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
200 ตารางเมตร พร�อมปLาย
โครงการ 1 แห%ง (ตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

3. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล. ภายในหมู%บ�าน หมู%
ท่ี 8 เส�นหลังโรงเรียนบ�าน
พระเสาร� ถึงแยกทางไป
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

87,000.00 เพ่ือให�ประชาชนใน
หมู%บ�าน มีถนนใช�สําหรับ
ใช�ในการคมนาคมได�อย%าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก%อสร�างถนนคสล.เส�นหลัง
โรงเรียนบ�าน พระเสาร� ถึง
แยกทางไปศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก พิกัด E=409515 
N=1721812 ขนาดผิว
จราจร กว�าง 5 เมตร ยาว 
29 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร�อมลงลูกรังไหล%ทาง 2 
ข�างๆละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
145 ตารางเมตร ตามแบบ 
อบต.พระเสาร�กําหนด 

4. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล.ภายในหมู%บ�าน บ�าน
แดง หมู% 7 จากบ�านนาย
สมร ไชยเนตร ถึงบ�าน
นางบัวรัตน� ไชยชาญ 

200,000.00 เพ่ือให�ประชาชนใน
หมู%บ�าน มีถนนใช�สําหรับ
ใช�ในการคมนาคมได�อย%าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก%อสร�างถนน คสล.จากบ�าน
นายสมร ไชยเนตร ถึงบ�าน
นางบัวรัตน� ไชยชาญ (เส�น
หน�าวัด) ขนาดผิวจราจร 
กว�าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 122 เมตร  
พิกัด E = 407714  
พิกัด N = 1719211 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ%อมแซมประปาบาดาล/
เปZาล�างท%อบาดาลภายใน
เขตตําบลพระเสาร� 

20,000.00 เพ่ือให�ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีได�มีนํ้าประปา
บาดาลใช�อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงซ%อมแซมประปา
บาดาล/เปZาล�างท%อบาดาล
ภายในเขตตําบลพระเสาร� 

6. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนนค
สล. เส�นบ�านนางเจียม
จิตร พงษ�เกษม หมู%ท่ี 1 

53,500.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วม
ขัง และประชาชนได�รับ
ความสะดวกในการสัญจร
อย%างปลอดภัย 

ก%อสร�างถนนคสล. เส�นบ�าน
นางเจียมจิตร พงษ�เกษม 
พิกัด E = 408820 N = 
1721803 ขนาดผิวจราจร
กว�าง 4 เมตร ยาว 21 
เมตร หนา 0.15 เมตร วาง
ท%อ คสล. 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 5 ท%อน พ้ืนท่ี
ดําเนินการไม%น�อยกว%า 168 
ตารางเมตร 

7. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล.เส�นข�างวัดบ�าน  
พระเสาร�ทางทิศ
ตะวันออก หมู%ท่ี 1 

96,500.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วม
ขัง และให�ประชาชนใน
หมู%บ�าน มีถนนใช�สําหรบั
ใช�ในการคมนาคมได�
อย%างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก%อสร�างถนนคสล.ต%อจากจุด
เดิมเส�นทางทิศตะวันออกวัด
บ�านพระเสาร� พิกัด 
E=408798 N=17219628 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 4 เมตร 
ยาว 42 เมตร หนา 0.15 
เมตร วางท%อคสล. 0.40 x 
1.00 เมตร จํานวน 5 ท%อน 
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยว%า 
168.00 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.พระเสาร�กําหนด 

8. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างราง
ระบายนํ้าบ�านโนนยาง 
หมู% 3 จากบ�านนายภา ถึง 
นายพรชัย พวงพันธ� 

170,000.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วม
ขังในหมู%บ�าน 

ก%อสร�างรางระบายนํ้า บ�าน
โนนยาง หมู% 3 จากบ�านนาย
ภา ถึงบ�านนายพรชัย พวง
พันธ� พิกัด E=411456 
N=1721293 ขนาดกว�าง 
0.59 เมตร ยาว 102 เมตร 
ลึก 0.57 เมตร พร�อมปLาย
โครงการ 1 แห%ง 

9. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างราง
ระบายนํ้าบ�าน โนนยาง 
หมู%ท่ี 3 จากบ�านนางแฝง 
กันหาวรรค ถึง แยกดอน
ปูZตา 

126,800.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วม
ขังในหมู%บ�าน 

ก%อสร�างรางระบายนํ้า จาก
บ�านนางแฝง กันหาวรรค - 
แยกดอนปูZตา พิกัด 
E=411378 N = 1721413 
ขนาดกว�าง 0.59 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ลึก 0.57 เมตร 
พร�อมปLายโครงการ 1 แห%ง 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

10. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกบ�านขาทราย 
หมู%ท่ี 4 จากเส�นทางทิศใต�
จากแยกนายม�วน-เมรุบ�าน
ขาทราย 

216,500.00 เพ่ือให�การใช�เส�นทางสัญจร
ไปมาได�สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก%อสร�างถนนดินลงหินคลุก 
จากเส�นทางทิศใต�จากแยก
นายม�วน-เมรบุ�านขาทราย 
พิกัด E = 406727 N = 
1722356 ลงดินถมกว�าง 6 
เมตร ยาว 340 เมตร 
ปริมาตรดินถม 756 ลบ.ม. 
วางท%อ คสล. 0.40 x 1.00 
จํานวน 2 ท%อน ลงหินคลุก
กว�าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 170 ลบ.ม. 

11. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างราง
ระบายนํ้าบ�านขาราย หมู%
ท่ี 4 ช%วงบ�านนายเตียง -
นางทองใบ 

83,500.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วมขัง
ในหมู%บ�าน 

ก%อสร�างรางระบายนํ้าจากช%วงท่ี
นายเตียง ลงไปทุ%งนา พิกัด E= 
406727 N = 1722356 ขนาด
กว�าง 0.59 เมตร ยาว 50 เมตร 
ลึก 0.57 เมตร  

12. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล. บ�านโนนง้ิว หมู%ท่ี 5 
เส�นจากสามแยก-เมรุวัด
บ�านโนนง้ิว 

300,000.00 ประชาชนมีถนนใช�สัญจรไป
มาได�อย%างสะดวก 

ก%อสร�างถนน คสล.หมู%ท่ี 5 
เส�นจากสามแยก - เมรุวัด
บ�านโนนง้ิว พิกัด E = 
409488 N = 1723441 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 4 เมตร 
ยาว 132 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อย
กว%า 528 ตารางเมตร พร�อม
ปLายโครงการ 1 แห%ง 

13. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล.บ�านหัวดงหมู%ท่ี 6 
จากแยกหนองยาง ไปทาง
ทิศใต� 

100,000.00 เพ่ือให�การสัญจรไปมาได�
อย%างสะดวกและปลอดภัย 

ก%อสร�างถนน คสล.จากแยก
หนองยาง ไปทางทิศใต� จุดท่ี 1 
พิกัด E =409704 N=1719498 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 5 เมตร 
ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
85.00 ตารางเมตร จุดท่ี 2 
ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 
23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
92.00 ตารางเมตร พร�อมลง
ลูกรังไหล%ทาง 2 ข�างๆละ 0.50 
เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อย
กว%า 177 ตารางเมตร  
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14 ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล.บ�านหัวดง หมู%ท่ี 6 
ช%วงบ�านนางคําพูน ศุภศร 
- สามแยกหนองม%วง 

200,000.00 เพ่ือให�การสัญจรไปมาได�
อย%างสะดวกและปลอดภัย 

ก%อสร�างถนน คสล.บ�านหัวดง 
หมู%ท่ี 6 ช%วงบ�านนางคําพูน   
ศุภศร - สามแยกหนองม%วง  
ค%าพิกัด E=409603 N = 
1719798 ขนาดผิวจราจรกว�าง 
5 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 
ลงลูกรังไหล%ทาง 2 ข�างๆ ละ 
0.50 ม. พ้ืนท่ีดําเนินการเฉล่ีย
ไม%น�อยกว%า 350 ตารางเมตร 
พร�อมปLายช่ือโครงการ 1 แห%ง 

15 ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล. บ�านแดง หมู%ท่ี 7 
จากบ�านนายอุทัย ไชย
เนตร ไปทางบ�านนางจําป2 
ศรีแก�ว 

200,000.00 เพ่ือให�การสัญจรไปมาได�
อย%างสะดวก และแก�ไข
ปBญหานํ้าท%วมขัง 

ก%อสร�างถนน คสล. บ�านแดง  
หมู%ท่ี 7 ค%าพิกัด E =407546 N 
=1719049 ผิวจราจรกว�าง 5 ม. 
ยาว 70 ม. หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล%ทาง 2 ข�างๆ ละ 0.50 
ม. พ้ืนท่ีดําเนินการเฉล่ียไม%น�อย
กว%า 350 ตารางเมตร พร�อมปLาย
ช่ือโครงการ 1 แห%ง 

16 ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล. บ�านแดง หมู%ท่ี 7 
ช%วงบ�านพ%อสมัย สุนา 

100,000.00 เพ่ือให�การสัญจรไปมาได�
อย%างสะดวก และแก�ไข
ปBญหานํ้าท%วมขัง 

ก%อสร�างถนน คสล.บ�านแดงช%วง
บ�านพ%อสมัย สุนา พิกัด E 
=407594 N=1719158 ขนาด
ผิวจราจรกว�าง 5 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง
ไหล%ทาง 2 ข�างๆละ 0.50 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการเฉล่ียไม%น�อย
กว%า 175 ตารางเมตร พร�อม
ปLายโครงการ 1 แห%ง 

17 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาโครง 
สร�างพ้ืนฐาน 

โครงการจัดซ้ือระบบเสียง
ตามสาย บ�านแดง หมู%ท่ี 7 

100,000.00 เพ่ือให�การรับฟBงข�อมูล
ข%าวสารอย%างท่ัวถึงและ
ชัดเจน 

จัดซ้ือระบบเสียงตามสายบ�าน
แดง หมู%ท่ี 7 จํานวน 1 ชุด 

18 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาโครง 
สร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนนค
สล.บ�านพระเสาร� หมู%ท่ี 
1,8 จากเส�นข�างวัดบ�าน
พระเสาร� ไปทางบ�านนาง
อุดม สายทอง 

300,000.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วมขัง
ถนนและสญัจรได�อย%าง
สะดวก 

ก%อสร�างถนนคสล.บ�านพระเสาร� 
หมู%ท่ี 1,8 จากเส�นข�างวัดบ�าน
พระเสาร� ไปทางบ�านนางอุดม 
สายทอง พิกัด E=408674 
N=1722065 ขนาดผิวจราจร 
กว�าง 5 เมตร ยาว 104 เมตร
หนา 0.15 เมตรลงลูกรังไหล%
ทาง 2 ข�างๆ ละ 0.50 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการเฉล่ียไม%น�อย
กว%า520 ตารางเมตร พร�อม
ปLายโครงการ 1 แห%ง ตามแบบ 
อบต.พระเสาร�กําหนด 
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19. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล. บ�านหัวดง หมู%ท่ี 9 
เส�นจากดอนปูZตา ไปถึง
เส�นทางหินคลุกทางด�าน
ทิศตะวันออก รพ.สต.บ�าน
หัวดง 

300,000.00 เพ่ือให�ประชาชนมีเส�นทาง
ใช�สัญจรไปมาได�สะดวก 

ก%อสร�างถนน คสล. บ�านหัว
ดง หมู%ท่ี 9 เส�นจากดอนปูZตา 
ไปถึงเส�นทางหินคลุกทางด�าน
ทิศตะวันออก รพ.สต.บ�านหัว
ดง พิกัด E = 410280 N = 
1719832 ขนาดผิวจราจร
กว�าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล%
ทาง 2 ข�างๆละ 0.50 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
525 ตารางเมตร พร�อมปLาย
โครงการ 1 แห%ง ตามแบบ 
อบต.พระเสาร�กําหนด 

20. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ�านโนนยาง 
หมู%ท่ี 10 เส�นใต�วัดโนนยาง 

71,000.00 เพ่ือให�มีเส�นทางสญัจรไป
มาได�สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ�านโนนยาง หมู%ท่ี 10 เส�นใต�
วัดโนนยาง พิกัดE=411249 
N=1721131 ลงดินถมกว�าง 
4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา
เฉลี่ย 1 เมตร ปรมิาตรดินถม 
364 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว�าง 
3 เมตร ยาว 104 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการไม%น�อยกว%า 312 
ตร.ม. วางท%อ คสล. 0.80 x 
1.00 เมตร จํานวน 12 ท%อน 
วางท%อ คสล. 0.60 x 1.00 
จํานวน 6 ท%อน 

21. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างราง
ระบายนํ้าบ�านโนนยาง หมู%
ท่ี 10 ช%วงบ�านนางเปลี่ยน 
ปูZพะบุญ -บ�านนายทองคํา 
ปูZพะบุญ 

153,000.00 เพ่ือแก�ไขนํ้าท%วมขังใน
หมู%บ�าน 

ก%อสร�างรางระบายนํ้าใน
หมู%บ�านโนนยาง หมู%ท่ี 10 
ช%วงบ�านนางเปลี่ยน ปูZพะ
บุญ- บ�านนายทองคํา ปูZพะ
บุญ ค%าพิกัด E = 411085 
N = 1721418 ขนาดกว�าง 
0.59 เมตร ยาว 91 เมตร ลึก 
0.57 เมตร พร�อมปLาย
โครงการ 1 แห%ง ตามแบบ 
อบต.พระเสาร�กําหนด 
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22. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล.บ�านโนนยาง หมู% 10 
ช%วงบ�านพ%อนาค ศรีบุญ
เรือง - แม%ภาณ ีโสระ
มรรค 

75,000.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วมขัง
ถนน 

ก%อสร�างถนน คสล.บ�านโนนยาง 
หมู% 10 ช%วงบ�านพ%อนาค ศรีบุญ
เรือง-แม%ภาณี โสระมรรค ค%า
พิกัด E = 411149 N = 
1721294 ขนาดผิวจราจรกว�าง 
5 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงลูกรังไหล%ทาง 2 
ข�างๆละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไม%น�อยกว%า 125 
ตารางเมตร พร�อมวางท%อ คสล.
ขนาด 0.30x1.00 เมตร จํานวน 
5 ท%อน ตามแบบ อบต. 
พระเสาร�กําหนด 

23. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก%อสร�างถนน 
คสล.ในบริเวณท่ีทําการ 
อบต.พระเสาร� 

82,000.00 เพ่ือประชาชนท่ีมาติดต%อ
ราชการใช�เส�นทางสญัจรไป
มาได�อย%างสะดวก 

ก%อสร�างถนน คสล.ภายใน
บริเวณท่ีทําการ อบต.พระเสาร� 
เส�นทางจากประตูทางเข�า
ทางด�านทิศตะวันออกหน�า 
ศูนย�กู�ชีพ ค%าพิกัด E = 409727 
N = 1721585 ขนาดผิวจราจร
กว�าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล%
ทาง 2 ข�างๆละ 0.50 เมตร 
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
145 ตารางเมตร 

24. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

ก%อสร�างถนน คสล. หมู%ท่ี 
8 จากจุดก%อสร�างเดิม-
ทางเข�าวัดปZาหนองบัวแดง 

120,000.00 เพ่ือให�มีเส�นทางสญัจรไป
มาได�สะดวกและปลอดภัย 

ก%อสร�างถนนคสล. เส�นทางจาก
จุดก%อสร�างเดิม-ทางเข�าวัดปZา
หนองบัวแดง พิกัดE=409554 
N=1721842 ขนาดผิวจราจร
กว�าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมมี
พ้ืนท่ีดําเนินการไม%น�อยกว%า 
175 ตารางเมตร พร�อมปLาย
โครงการ 1 แห%ง ตามแบบ 
อบต.พระเสาร�กําหนด 

25. ยุทธศาสตร� 
การพัฒนา
โครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

ก%อสร�างรางระบายนํ้า
พร�อมฝาปFด คสล. หมู%ท่ี 1 
ต%อจากรางระบายนํ้า ป2 
2560 ไปบ�านขาทราย 

31,200.00 เพ่ือแก�ไขปBญหานํ้าท%วมขัง
ในหมู%บ�าน 

ก%อสร�างรางระบายนํ้าพร�อม 
ฝาปFด คสล. หมู%ท่ี 1 ต%อจาก
รางระบายนํ้า ป2 2560 ไป
บ�าน ขาทราย พิกัด 
E=408559 N= 1721997 
ขนาดกว�าง 0.59 เมตร ยาว 
18 เมตร ลึก 0.57 เมตร ตาม
แบบ อบต.พระเสาร�กําหนด 
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26. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ศพด. และโรงเรยีน สพฐ. 

735,353.00 เพ่ือให�เด็กนักเรยีนได�รับ
อาหารเสริม(นม)ท่ีเพียงพอ
และมสีุขภาพอนามยัท่ีด ี

เด็กนักเรยีนประถมและเด็ก
ก%อนเกณฑ�ในพ้ืนท่ี ท้ัง 9 แห%ง 

27. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ค%าวัสดุการศึกษาแก%เด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี 

132,600.00 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนแก%เด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี 

เด็กนักเรยีนในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง 4 แห%ง 

28. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ค%าอาหารกลางวันศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 

382,200.00 เพ่ือให�เด็กเล็กได�รับอาหาร
ท่ีเพียงพอและมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

เด็กนักเรยีนในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง 4 แห%ง 

29. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห%งชาต ิ

50,000.00 เพ่ือให�เด็กได�แสดงออกและ
เกิดทักษะท้ังทางด�าน
วิชาการนันทนาการ และ
การเรยีนรู�ในกิจกรรมต%างๆ 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห%งชาติและดําเนินกิจกรรม 
ป2ละ 1 ครั้ง 

30. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการปLองกันและ
ควบคุมโรคไข�เลือดออก 

150,000.00 เพ่ือกําจัดลูกนํ้ายุงลาย และ
ปLองกัน ควบคุมโรค
ไข�เลือดออกไม%ให�เกิดใน
พ้ืนท่ี 

ปLองกันและควบคุมโรค
ไข�เลือดออกในพ้ืนท่ีและ 
รณรงค�ประชาสัมพันธ� ป2ละ 
4 ครั้ง 

31. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการปLองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 

40,000.00 เพ่ือปLองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ�าไม%ให�เกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี 

ฉีดวัคซินปLองกันโรคพิษสุนัข
บ�า สัตว�เลี้ยงในพ้ืนท่ี ท้ัง 10 
หมู%บ�าน 

  



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน : อบต.พระเสาร�   หน�า 26 
 

 

 
ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

32. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการปLองกันและแก�ไข
ปBญหาโรคเอดส� 

20,000.00 เพ่ือเสรมิสร�างกระบวนการ
เรียนรู�การปLองกันโรคเอดส� 

จัดฝ`กอบรมให�ความรู�แก%
ประชาชนกลุ%มเปLาหมายป2ละ 
1 ครั้ง 

33. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการปLองกันและแก�ไข
ปBญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

20,000.00 เพ่ือให�ประชาชน เยาวชน
ในพ้ืนท่ีห%างไกลจากยา 
เสพติด 

จัดโครงการฝ`กอบรมให�กับ 
กลุ%มเปLาหมาย ป2ละ 1 ครั้ง 

34. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ค%าใช�จ%ายเก่ียวกับการ
ส%งเสริมกีฬาหรือการ
แข%งขันกีฬา 

200,000.00 เพ่ือส%งเสริมการออกกําลัง
กายของประชาชนและ
บุคลากรในหน%วยงาน 

จัดการแข%งขันกีฬาฯ และร%วม
แข%งขันกีฬา รวมป2ละ 1 ครั้ง  

35. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการผลิตสินค�า 
OTOP 

20,000.00 เพ่ือสร�างมลูค%าให�กับสินค�า
ของชุมชนให�มากยิ่งข้ึน 

อบรมให�ความรู�ในการพัฒนา
ทักษะการผลิตสินค�าให�กับ
กลุ%มอาชีพในตําบลพระเสาร� 

36. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการส%งเสริมการทําปุcย
ชีวภาพให�กับเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี 

20,000.00 เพ่ือส%งเสริมการผลิตปุcย
อินทรีย�ชีวภาพในพ้ืนท่ี  

กลุ%มอาชีพเกษตรกร ในตําบล
พระเสาร� 

37. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีในพระราชานุ
เคราะห� 

30,000.00 เพ่ือให�เกิดการศึกษา เรียนรู�
เก่ียวกับนวัตกรรมทางการ 
เกษตรแก%ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดนิทรรศการและให�ความรู�
แก%เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล
พระเสาร� 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

38. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการสงเคราะห�เบ้ียยัง
ชีพแก%ผู�สูงอายุในพ้ืนท่ี 

6,027,000.00 เพ่ือให�ผู�สูงอายไุด�รับเบ้ียยัง
ชีพท่ีเพียงพอ 

ผู�สูงอายุในพ้ืนท่ี ท้ัง 10 
หมู%บ�าน 

39. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการสงเคราะห�เบ้ียยัง
ชีพแก%คนพิการในพ้ืนท่ี 

2,888,000.00 เพ่ือให�ผู�พิการได�รับเบ้ียยัง
ชีพ ท่ีเพียงพอ 

คนพิการ ในพ้ืนท่ีท้ัง 10 
หมู%บ�าน 

40. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการสงเคราะห�เบ้ียยัง
ชีพแก%ผู�ปZวยเอดส�ในพ้ืนท่ี 

72,000.00 เพ่ือให�ผู�ปZวยเอดส�ได�รับเบ้ีย
ยังชีพท่ีเพียงพอ  

ผู�ปZวยเอดส� ในพ้ืนท่ีท้ัง 10 
หมู%บ�าน 

41. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให�กับโรงเรียน สพฐ.  

1,144,000.00 เพ่ือให�เด็กเล็กได�รับอาหาร
ท่ีเพียงพอและมีสุขภาพ
อนามัยท่ีด ี

อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 5 แห%ง 
ในเขตตําบลพระเสาร� 

42. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อุดหนุนศูนย� กศน.อําเภอ  
มหาชนะชัย 

10,000.00 เพ่ือให�ประชาชนได�ใช�เป=น
แหล%งศึกษาเรยีนรู�ในการ
พัฒนาตนเอง 

อุดหนุนศูนย� กศน.  
อ.มหาชนะชัย ป2ละ 1 ครั้ง  

43. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

อุดหนุนโรงเรียนบ�านแดง
ประชาสรรค�  

40,000.00 เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�
และเกิดทักษะทาง
การศึกษา สามารถนํา
ความรู�ไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ในชีวิตประจําวัน
ได� 

อุดหนุนโรงเรียนบ�านแดง
ประชาสรรค� ป2ละ 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

44 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

อุดหนุนโรงเรียนบ�าน 
พระเสาร�(สามัคคี
วิทยาคม) 

40,000.00 เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�และ
เกิดทักษะทางการศึกษา 
สามารถนําความรู�ไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ในชีวิตประจําวันได� 

อุดหนุนโรงเรียนบ�าน 
พระเสาร�(สามัคคีวิทยาคม)  
ป2ละ 1 ครั้ง 

45 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

อุดหนุนโรงเรียนบ�านหัว
ดง 

40,000.00 เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�และ
เกิดทักษะทางการศึกษา 
สามารถนําความรู�ไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ในชีวิตประจําวันได� 

อุดหนุนโรงเรียนบ�านหัวดง  
ป2ละ 1 ครั้ง 

46 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

อุดหนุนโรงเรียนบ�าน 
โนนยาง  

40,000.00 เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�และ
เกิดทักษะทางการศึกษา 
สามารถนําความรู�ไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ในชีวิตประจําวันได� 

อุดหนุนโรงเรียนบ�านโนนยาง 
ป2ละ 1 ครั้ง 

47 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

อุดหนุนโรงเรียนบ�าน 
ขาทรายมะเขือสามคัคี  

40,000.00 เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�
และเกิดทักษะทาง
การศึกษา สามารถนํา
ความรู�ไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ในชีวิตประจําวัน
ได� 

อุดหนุนโรงเรียนบ�านขาทราย
มะเขือสามัคคี ป2ละ 1 ครั้ง 

48 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

อุดหนุนโครงการบริจาค
โลหิต 

5,000.00 เพ่ือสนับสนุนกองทุนเลือด อุดหนุนอําเภอมหาชนะชัย  
ป2ละ ๑ ครั้ง 

49 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

โครงการบริหารงาน
อํานวยการศูนย�ปฏิบัติการ
ต%อสู�เอาชนะยาเสพติด 

40,000.00 เพ่ือปLองกันปBญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนงบฯให�  
อ.มหาชนะชัย ป2ละ1 ครั้ง  

50 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

โครงการกองทุนแม%ของ
แผ%นดิน  

30,000.00 เพ่ือส%งเสริมกิจกรรม
กองทุนแม%ในตําบล 
พระเสาร� ให�มีความ
เข�มแข็งมากข้ึน 

อุดหนุนกองทุนแม%ของ
แผ%นดินในเขตพ้ืนท่ี ท้ัง ๑๐ 
หมู%บ�าน 

51 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร�าง
เศรษฐกิจฐานราก 

ค%าใช�จ%ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก (ค%าหนังสือ
เรียน) 

12,600.00 เพ่ือสนับสนุนเป=นค%า
หนังสือเรียนให�แก%เด็กใน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได�อย%าง
เพียงพอต%อเด็กนักเรยีน 

สนับสนุนค%าหนังสือเรยีน
ให�แก%ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลพระเสาร� ท้ัง 4 
แห%ง 
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 ยุทธศาสตร� โครงการ 
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วัตถุประสงค� ผลผลิต 

52. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ค%าใช�จ%ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก (ค%า
อุปกรณ�การเรียน) 

12,600.00 เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ�การ
เรียนการสอน ให�แก%เด็กใน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได�อย%าง
เพียงพอต%อเด็กนักเรยีน 

สนับสนุนอุปกรณ�การเรยีน
การสอนให�แก%ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตําบลพระเสาร�  
ท้ัง 4 แห%ง 

53. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ค%าใช�จ%ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก (ค%า
เครื่องแบบนักเรยีน) 

18,900.00 เพ่ือสนับสนุนเครื่องแบบ
นักเรียนให�แก%เด็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กได�อย%าง
เพียงพอ 

สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีน
ให�แก%ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลพระเสาร� ท้ัง 4 
แห%ง 

54. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ค%าใช�จ%ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก (ค%า
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน) 

27,090.00 เพ่ือสนับสนุน ให�เด็กใน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได�เกิด
การพัฒนาด�านการเรียนได�
อย%างเต็มศักยภาพ 

สนับสนุนส%งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน ให�แก%ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
พระเสาร� ท้ัง 4 แห%ง 

55. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ�า ตามปณิธานศา
สตรจารย� ดร.สมเด็จพระ
เจ�าลูกเธอ เจ�าฟLาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราช
กุมาร ี

35,000.00 เพ่ือปLองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ�าในพ้ืนท่ีตําบล
พระเสาร� 

ฉีดวัคซีนให�กับสุนัขและแมว 
ท่ีสํารวจได�ในพ้ืนท่ี ท้ัง 10 
หมู%บ�าน ป2ละ 1 ครั้ง 

56. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส%งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร�าง
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

โครงการสํารวจข�อมลู
จํานวนสัตว� และข้ึน
ทะเบียนสตัว� ตาม
โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนหปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ�า ตามปณิธานศา
สตรจารย� ดร.สมเด็จพระ
เจ�าลูกเธอ เจ�าฟLาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราช
กุมาร ี

7,000.00 เพ่ือจัดทําฐานข�อมูล สุนัข
และแมวในพ้ืนท่ีตําบล 
พระเสาร�  

ดําเนินการสํารวจจํานวนสุนัข
และแมว ในพ้ืนท่ี ท้ัง 10 
หมู%บ�าน ป2ละ 1 ครั้ง 

57. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการฝ`กอบรมส%งเสริม
สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ
กลุ%มอาชีพ 

70,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ%ม
อาชีพ ให�มีทักษะ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

อบรมกลุ%มเกษตรกรและกลุ%ม
อาชีพ ในตําบลพระเสาร�  
ป2ละ 1 กลุ%ม 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

58. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการฝ`กอบรมส%งเสริม
สนับสนุนอาชีพเลี้ยงแมง
สะดิ้ง  

20,000.00 เพ่ือส%งเสริมกลุ%มเกษตรกร
และกลุ%มอาชีพในตําบลมี
อาชีพเสริมและรายได�
เพ่ิมข้ึน 

อบรมกลุ%มเกษตรกรและกลุ%ม
อาชีพ ในตําบลพระเสาร�  
ป2ละ 1 กลุ%ม 

59. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการฝ`กอบรมให�
ความรู�ในการปLองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000.00 เพ่ือให�ประชาชนได�มีทักษะ
ความรู�และปLองกันตัวเอง
จากภัยต%าง ๆ ได� 

จัดฝ`กอบรมให�กับตัวแทน
ประชาชนแต%ละหมู%บ�าน  
ป2ละ 1 ครั้ง จํานวน 50 คน 

60. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการจัดกิจกรรมวัน 
อปพร. 

20,000.00 เพ่ือให� อปพร. ในพ้ืนท่ี 
ตระหนักถึงความสําคัญใน
การช%วยเหลือชุมชน และให�
เกิดความสามัคคีในกลุ%ม 

จัดกิจกรรมให�กับ อปพร. 
อบต.พระเสาร� ป2ละ 1 ครั้ง 

61. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการตั้งจุดตรวจ
บริการประชาชนในช%วง
เทศกาล 

25,000.00 เพ่ือปLองกันและแก�ไขปBญหา
อุบัติเหตุในช%วงเทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช%วงเทศกาล 
จํานวน 3 จุด 

62. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการคนดีศรีพระเสาร� 10,000.00 เพ่ือส%งเสริมการมีส%วนร%วม
และ ยกย%องเชิดชูเกียรติคณุ 
บุคคลตัวอย%างในตําบล  

คัดเลือกบุคคลตัวอย%างและ
ประกาศเกียรตคุิณ ให�กับ
ประชาชนท่ีได�รบัคัดเลือก  
ท้ัง 10 สาขา 

63. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการส%งเสริมความรู�
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

50,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ดําเนินการอบรมให�ความรู�
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชุมชนในตําบล ป2ละ ๑ 
กิจกรรม 

64. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา สังคม
อยู%เย็นเป=นสุข 

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

20,000.00 เพ่ือส%งเสริมกิจกรรมด�าน
สตรีและครอบครัว 

ดําเนินการอบรมส%งเสริมสตรี
และครอบครัว ในตําบล ป2ละ 
๑ กิจกรรม 

65. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการวาง
แผนการ
ส%งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ท%องเท่ียว 

โครงการจัดตั้งศูนย�
ช%วยเหลือประชาชน 

10,000.00 เพ่ือให�ประชาชนได�รับการ 
ช%วยเหลือปBญหาความ
เดือดร�อนอย%างทันท%วงที  

ดําเนินการช%วยเหลือ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

66. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการวาง
แผนการส%งเสริม
การลงทุน
พาณิชย กรรม
และการ
ท%องเท่ียว 

โครงการส%งเสริมการ 
ปศุสัตว�ตาํบลพระเสาร� 

10,000.00 เพ่ือเก็บสถิตสิัตว�เลี้ยง,กลุ%ม
ผู�เลีย้งสัตว� และการ
ให�บริการฉีดวัคซีนสตัว�เลีย้ง
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพระ
เสาร� และด�านต%างๆ 

สัตว�เลี้ยงเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ท้ัง 10 หมู%บ�าน 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

67 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมช
าติส่ิงแวดล�อม 

โครงการปล%อยปลาคืนสู%
แหล%งนํ้าธรรมชาต ิ

5,000.00 เพ่ือเป=นการเพ่ิมจํานวน
พันธุ�ปลาให�กับแหล%งนํ้าใน
พ้ืนท่ี 

จัดหาพันธุ�ปลาปล%อยลงแหล%ง
นํ้าในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร�  
ป2ละ 1 ครั้ง 

68 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมช
าติส่ิงแวดล�อม 

โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ี 

20,000.00 1.เพ่ือให�มีศูนย�ประสานงาน
อนุรักษ�ปZา  
2.เพ่ือปลูกปZาเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวและอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
รวมถึงการแก�ไขปBญหาการ  
บุกรุกและทําลายปZาไม� ใน
เขตพ้ืนท่ี  
3.เพ่ือส%งเสริมโครงการรักนํ้า 
รักปZา รักษาแผ%นดินตาม
แนวพระราชดําริฯ  

จัดศูนย�อนุรักษ�ปZาและ
ส%งเสริมกิจกรรมปลูกปZาและ
ให�ความรู�เก่ียวกับการอนุรักษ�
และปLองกัน/แก�ไขปBญหาการ
บุกรุกพ้ืนท่ีปZาสงวนแห%งชาติ
และปZาสาธารณะ ป2ละ 1 ครั้ง 

69 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมช
าติส่ิงแวดล�อม 

โครงการอบรมการกําจัด
ขยะภายในครัวเรือน 

30,000.00 เพ่ือส%งเสริมและให�ความรู�
ใน การกําจัดขยะใน
ครัวเรือน 

1.จัดอบรมการกําจัดขยะ 
ป2ละ 1 ครั้ง  
2.ก%อตั้งร�านค�าศูนย�บาทเพ่ือ
จัดการขยะในชุมชน  

70 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

โครงการฝ`กอบรมปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

20,000.00 เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีดีให�กับ
ประชาชน เยาวชน/
นักเรียน 

ประชาชน เยาวชน/นักเรียน
ในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร� 

71 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

ค%าใช�จ%ายในการจัดงานวัน
ประเพณี รัฐพิธีต%างๆ หรือ
วันสําคัญของทางราชการ 

20,000.00 เพ่ือให�บุคลากรในองค�กรมี
ส%วนร%วมในกิจกรรม/วัน
สําคัญของราชการ 

จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา รัฐพิธี ตลอดป2 

72 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
แห%มาลัยข�าวตอก 

60,000.00 เพ่ือเป=นการส%งเสรมิและ
อนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรม
ท�องถ่ิน 

จัดงานประเพณีแห%มาลัย
ข�าวตอก ป2ละ 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร� โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค� ผลผลิต 

73 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟตําบลพระเสาร� 

150,000.00 เพ่ือเป=นการส%งเสรมิและ
อนุรักษ�ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนตําบล
พระเสาร� 

จัดประเพณีบุญบ้ังไฟตําบล
พระเสาร� ป2ละ 1 ครั้ง 

74 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

โครงการส%งเสริมประเพณี
นมัสการพระธาตบุุญตา 

30,000.00 เพ่ือให�คนในท�องถ่ินเห็น
ความสําคัญและสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน
ไว� 

จัดงานส%งเสริมประเพณี
นมัสการพระธาตบุุญตา       
ป2ละ 1 ครั้ง 

75 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

โครงการจัดงานรัฐพิธี งาน
ประเพณี และงานวัน
สําคัญแห%งชาต ิ

20,000.00 เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย�  

อุดหนุนงบฯ ให� อําเภอ 
มหาชนะชัย ป2ละ 1 ครั้ง 

76 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

โครงการก%อสร�างเมรุเผา
ศพประจําบ�านปลาป̀fง 
หมู%ท่ี 2 

500,000.00 เพ่ือให�มีฌาปนสถานท่ีมี
มาตรฐานและเหมาะสม 

ก%อสร�างเมรุเผาศพในท่ีวัด
บ�านปลาป̀fง หมู%ท่ี 2 จํานวน 
1 แห%ง ค%าพิกัด E = 40374 
N = 1721369 ตามแบบ 
อบต.พระเสาร� กําหนด  

77 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค�กรปกครอง
ส%วนท�องถิ่น 

โครงการประเมินความพึง
พอใจในการให�บริการของ 
อบต. 

20,000.00 เพ่ือสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในการ
บริหารงานของ อบต. 

ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจในการให�บริการ
ประชาชนของ อบต. ท้ัง 10 
หมู%บ�าน ป2ละ 1 ครั้ง 

78 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค�กรปกครอง
ส%วนท�องถ่ิน 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต.  

250,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติ งานให�กับบุคลากร 
และผู�นําองค�กร ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในพ้ืนท่ีตําบล 

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร อบต.พระเสาร�  
ผู�นําชุมชน ผู�นํากลุ%มองค�กร 
อาสาสมัคร ตัวแทน
หน%วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในพ้ืนท่ี ป2ละ 1 ครั้ง 

79 ยุทธศาสตร�การ
ส%งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

โครงการเตรยีมความ
พร�อมในการเลือกตั้ง 

700,000.00 เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การเลือกตั้งท่ัวไปและ
เลือกตั้งซ%อมในพ้ืนท่ี 

การเลือกตั้งท่ัวไปและ
เลือกตั้งซ%อม ในพ้ืนท่ีรวมถึง
การประชาสัมพันธ�การ
เลือกตั้งให�ประชาชนได�รับ
ทราบ 
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ยุทธศาสตร� โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต 

80. ยุทธศาสตร�การ
ส%งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย� 

20,000.00 เพ่ือส%งเสริมให�ประชาชน 
รักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย�  

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย� ป2ละ 1 ครั้ง 

81. ยุทธศาสตร�การ
ส%งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคม 

โครงการประชุมประชาคม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและทบทวน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

10,000.00 เพ่ือส%งเสริมการมีส%วนร%วม
ของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

จัดประชาคมเพ่ือจัดทําแผน
ชุมชนและทบทวน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ท้ัง 10 
หมู%บ�าน  

 

 

ฉ. การใช-จ�ายงบประมาณ 
       อบต.พระเสาร� มีการใช�จ%ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณ โดยได�มีการก%อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ จํานวนเงิน 14,258,996 บาท มีการเบิกจ%ายงบประมาณ 
จํานวน 63 โครงการ จํานวนเงิน 14,258,996 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก�อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ�าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 20 2,881,373.36 20 2,881,373.36 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาส%งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 30 10,277,662.44 30 10,277,662.44 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา สังคมอยู%เย็นเป=นสุข 4 98,490.00 4 98,490.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล�อม 

2 42,000.00 2 42,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปBญญา
ท�องถิ่น 

4 686,500.00 4 686,500.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส%วนท�องถิ่น 2 268,470.00 2 268,470.00 

ยุทธศาสตร�การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 1 4,500.00 1 4,500.00 

รวม 63 14,258,995.80 63 14,258,995.80 
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    รายละเอียดโครงการในข�อบัญญัติงบประมาณ อบต.พระเสาร� ท่ีมีการก%อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
    1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 120,000.00 78,600.00 
2 โครงการก%อสร�างถนน คสล. ภายในหมู%บ�าน หมู%ท่ี 8 สายทางจากหน�า

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ถึงทางเข�าวัดปZาหนองบัวแดง 
120,000.00 114,500.00 

3 โครงการก%อสร�างถนน คสล. ภายในหมู%บ�าน หมู%ท่ี 8 เส�นหลังโรงเรียน
บ�านพระเสาร� ถึงแยกทางไปศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

87,000.00 80,500.00 

4 โครงการก%อสร�างถนนคสล. เส�นบ�านนางเจียมจิตร พงษ�เกษม หมู%ท่ี 1 53,500.00 49,201.00 
5 โครงการก%อสร�างถนนคสล.เส�นข�างวัดบ�านพระเสาร�ทางทิศตะวันออก 

หมู%ท่ี 1 
96,500.00 96,500.00 

6 โครงการก%อสร�างรางระบายนํ้าบ�านโนนยาง หมู% 3 จากบ�านนายภา ถึง 
นายพรชัย พวงพันธ� 

170,000.00 166,500.00 

7 โครงการก%อสร�างรางระบายนํ้าบ�าน โนนยาง หมู%ท่ี 3 จากบ�านนางแฝง 
กันหาวรรค ถึง แยกดอนปูZตา 

126,800.00 126,800.00 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ�านขาทราย หมู%ท่ี 4 จากเส�นทาง
ทิศใต�จากแยกนายม�วน-เมรุบ�านขาทราย 

216,500.00 215,000.00 

9 โครงการก%อสร�างรางระบายนํ้าบ�านขาราย หมู%ท่ี 4 ช%วงบ�านนายเตียง -
นางทองใบ 

83,500.00 77,000.00 

10 โครงการก%อสร�างถนน คสล. บ�านโนนง้ิว หมู%ท่ี 5 เส�นจากสามแยก-เมรุ
วัดบ�านโนนง้ิว 

300,000.00 300,000.00 

11 โครงการก%อสร�างถนน คสล.บ�านหัวดงหมู%ท่ี 6 จากแยกหนองยาง ไปทาง
ทิศใต� 

100,000.00 95,572.36 

12 โครงการก%อสร�างถนน คสล.บ�านหัวดง หมู%ท่ี 6 ช%วงบ�านนางคําพูน ศุภศร 
- สามแยกหนองม%วง 

200,000.00 200,000.00 

13 โครงการก%อสร�างถนน คสล. บ�านแดง หมู%ท่ี 7 จากบ�านนายอุทัย  
ไชยเนตร ไปทางบ�านนางจําป2 ศรีแก�ว 

200,000.00 182,100.00 

14 โครงการก%อสร�างถนน คสล. บ�านแดง หมู%ท่ี 7 ช%วงบ�านพ%อสมัย สุนา 100,000.00 95,900.00 
15 โครงการจัดซ้ือระบบเสียงตามสาย บ�านแดง หมู%ท่ี 7 100,000.00 99,200.00 
16 โครงการก%อสร�างถนนคสล.บ�านพระเสาร� หมู%ท่ี 1,8 จากเส�นข�างวัดบ�าน

พระเสาร� ไปทางบ�านนางอุดม สายทอง 
300,000.00 287,500.00 

17 . โครงการก%อสร�างถนน คสล. บ�านหัวดง หมู%ท่ี 9 เส�นจากดอนปูZตา ไปถึง
เส�นทางหินคลุกทางด�านทิศตะวันออก รพ.สต.บ�านหัวดง 

300,000.00 300,000.00 

18 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ�านโนนยาง หมู%ท่ี 10 เส�นใต�วัด
โนนยาง 

71,000.00 71,000.00 

19 โครงการก%อสร�างรางระบายนํ้าบ�านโนนยาง หมู%ท่ี 10 ช%วงบ�านนาง
เปลี่ยน ปูZพะบุญ -บ�านนายทองคํา ปูZพะบุญ 

153,000.00 145,500.00 

20 ก%อสร�างถนน คสล. หมู%ท่ี 8 จากจุดก%อสร�างเดิม-ทางเข�าวัดปZาหนอง 
บัวแดง 

120,000.00 100,000.00 

 รวม 3,017,800.00 2,881,373.36 
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    2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาส%งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตาม

สัญญา 
1 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด. และโรงเรียน สพฐ. 735,353.00 645,005.44 
2 ค%าวัสดุการศึกษาแก%เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี 132,600.00 132,600.00 
3 ค%าอาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 382,200.00 345,700.00 
4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห%งชาติ 50,000.00 50,000.00 
5 โครงการปLองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก 150,000.00 145,000.00 
6 โครงการปLองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 35,000.00 27,000.00 
7 ค%าใช�จ%ายเก่ียวกับการส%งเสริมกีฬาหรือการแข%งขันกีฬา 200,000.00 141,627.00 
8 โครงการส%งเสริมการทําปุcยชีวภาพให�กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 20,000.00 20,000.00 
9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห� 30,000.00 15,000.00 
10 โครงการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก%ผู�สูงอายุในพ้ืนท่ี 6,027,000.00 5,286,600.00 
11 โครงการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก%คนพิการในพ้ืนท่ี 2,880,000.00 2,410,400.00 
12 โครงการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก%ผู�ปZวยเอดส�ในพ้ืนท่ี 72,000.00 48,500.00 
13 อุดหนุนอาหารกลางวันให�กับโรงเรียน สพฐ. 1,144,000.00 580,000.00 
14 อุดหนุนศูนย� กศน.อ.มหาชนะชัย 10,000.00 10,000.00 
15 อุดหนุนโรงเรียนบ�านแดงประชาสรรค�  40,000.00 40,000.00 
16 อุดหนุนโรงเรียนบ�านพระเสาร�(สามัคคีวิทยาคม) 40,000.00 40,000.00 
17 อุดหนุนโรงเรียนบ�านหัวดง 40,000.00 40,000.00 
18 อุดหนุนโรงเรียนบ�านโนนยาง  40,000.00 40,000.00 
19 อุดหนุนโรงเรียนบ�านขาทรายมะเขือสามัคคี  40,000.00 40,000.00 
20 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต 5,000.00 5,000.00 
21 โครงการกองทุนแม%ของแผ%นดิน  30,000.00 30,000.00 
22 ค%าใช�จ%ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

(ค%าหนังสือเรียน) 
12,600.00 8,200.00 

23 ค%าใช�จ%ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค%าอุปกรณ�การเรยีน) 

12,600.00 8,200.00 

24 ค%าใช�จ%ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
(ค%าเครื่องแบบนักเรยีน) 

18,900.00 12,300.00 

25 ค%าใช�จ%ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
(ค%ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน) 

27,090.00 17,630.00 

26 โครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า ตาม
ปณิธานศาสตรจารย� ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟLาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ� อัครราชกุมาร ี

35,000.00 29,700.00 

27 โครงการฝ`กอบรมส%งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพกลุ%มอาชีพ 70,000.00 43,800.00 
28 โครงการฝ`กอบรมส%งเสริมสนับสนุนอาชีพเลี้ยงแมงสะดิ้ง  20,000.00 20,000.00 
 รวม 12,299,343.00 10,232,262,44 
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       3) ยุทธศาสตร�การพัฒนา สังคมอยู%เย็นเป=นสุข 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตาม

สัญญา 
1 โครงการฝ`กอบรมให�ความรู�ในการปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000.00 19,090.00 
2 โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช%วงเทศกาล 25,000.00 24,000.00 
3 โครงการส%งเสริมความรู�พัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000.00 45,400.00 
4 โครงการจัดตั้งศูนย�ช%วยเหลือประชาชน 10,000.00 10,000.00 
 รวม 115,000.00 98,490.00 

 
    4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตาม

สัญญา 
1 โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ี 20,000.00 12,000.00 
2 โครงการอบรมการกําจัดขยะภายในครัวเรือน 30,000.00 30,000.00 
 รวม 50,000.00 42,000.00 

   
    5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปBญญาท�องถ่ิน 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตาม

สัญญา 
1 ค%าใช�จ%ายในการจัดงานวันประเพณี รัฐพิธีต%างๆ หรือวันสําคัญของทาง

ราชการ 
20,000.00 2,000.00 

2 โครงการจัดงานประเพณีแห%มาลยัข�าวตอก 60,000.00 60,000.00 
3 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟตําบลพระเสาร� 150,000.00 130,000.00 
4 โครงการก%อสร�างเมรุเผาศพประจําบ�านปลาป̀fง หมู%ท่ี 2 500,000.00 494,500.00 
 รวม 730,000.00 686,500.00 

 
    6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตาม

สัญญา 
1 โครงการประเมินความพึงพอใจในการให�บริการของ อบต. 20,000.00 20,000.00 
2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 250,000.00 248,470.00 
 รวม 270,000.00 268,470.00 

 
    7) ยุทธศาสตร�การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
วงเงินตาม

สัญญา 
1 โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและทบทวน

แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
10,000.00 4,500.00 

 รวม 10,000.00 4,500.00 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป5 2562 
อบต.พระเสาร� มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

 

ยุทธศาสตร� 

แผนการดําเนนิการ 
ทั้งหมด อนุมติังบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ%าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 126.0 54.39 25.0 3.43 20.0 2.88 20.0 2.88 20.0 2.88 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาส%งเสริมคุณภาพชีวิต
และเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 

56.0 15.29 33.0 12.41 29.0 10.24 29.0 10.24 29.0 10.24 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนา สังคมอยู%เย็นเป=นสุข 14.0 0.71 7.0 0.16 4.0 0.10 4.0 0.10 4.0 0.10 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการวางแผนการ
ส%งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท%องเท่ียว 

8.0 1.04 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม 

11.0 0.69 3.0 0.06 2.0 0.04 2.0 0.04 2.0 0.04 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปBญญาท�องถิ่น 

9.0 1.03 7.0 0.80 4.0 0.69 4.0 0.69 4.0 0.69 

7.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค�กรปกครองส%วนท�องถิ่น 

8.0 1.56 2.0 0.27 2.0 0.27 2.0 0.27 1.0 0.02 

8.ยุทธศาสตร�การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม 

3.0 0.42 3.0 0.73 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

 
          ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท%านหรือหน%วยงานราชการต%างๆ ท่ีเก่ียวข�องมีข�อสงสัยหรือมีความประสงค�จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.พระเสาร�ทราบ เพ่ือจะได�พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต%อไป 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                                      ประกาศ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 
 
                                                               นายกอบต.พระเสาร� 
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ยุทธศาสตร�
ท่ี 1

ยุทธศาสตร�
ท่ี 2

ยุทธศาสตร�
ท่ี 3

ยุทธศาสตร�
ท่ี 4

ยุทธศาสตร�
ท่ี 5

ยุทธศาสตร�
ท่ี 6

ยุทธศาสตร�
ท่ี 7

ยุทธศาสตร�
ท่ี 8
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โครงการท่ีดําเนินการจ�ายขาดเงินสะสม ป5งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 
วันท่ีทํา
สัญญา 

วงเงินในสัญญา 
วันท่ีเบิกจ�าย วงเงิน

เบิกจ�าย 
1 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู%ท่ี 8 เส�นทาง

หนองเรือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปสาม
แยกบ�านโนนง้ิวไปดอนสะคราม 

22 ก.ค. 62 215,000.00 28 พ.ย. 62 211,237.50 

2 รางระบายนํ้า ม.1 จากสวนนายสมปอง ผัน
ผาย-บ�านนายหนูเตรียม สุขไสยา 

16 ส.ค. 62 154,000.00 15 ต.ค. 62 154,000.00 

3 รางระบายนํ้า ม.8 ช%วงบ�านนางวารี ปูZพะบุญ-
สามแยกบ�านนายสุทธิชัย ศรสีง%า 

16 ส.ค. 62 139,000.00  15 ต.ค. 62   139,000.00  

4 รางระบายนํ้า ม.1 ต%อจากรางระบายนํ้า ป260 16 ส.ค. 62     26,800.00  15 ต.ค. 62     26,800.00  
5 ก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู%ท่ี 8 จาก

จุดก%อสร�างเดิม - ทางเข�าวัดปZาหนองบัวแดง 
23 ก.ย. 62 99,500.00 29 พ.ย. 62 99,500.00 

6 ก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู%ท่ี 9 เส�น
หน�าโรงเรียนบ�านหัวดงไปทางทิศตะวันออก 

25 ก.ย. 62 99,500.00 29 พ.ย. 62 99,500.00 

7 คสล. ม.4 เส�นรอบหมู%บ�าน ทางทิศเหนือ 24 ต.ค. 62         310,000.00  - - 
8 คสล. ม.9 เส�นทางจาก รพ.สต.ไปบ�านปลาป̀fง 24 ต.ค. 62         190,000.00  - - 
9 รางระบายนํ้า ม.1 จากบ�านนางปBfง กุมภวา-

บ�านนายอรุณ โมลา 
25 ต.ค. 62         265,000.00  - - 

10 คสล. ม.7 จากจุดก%อสร�างเดมิทางทิศใต�
หมู%บ�าน-บ�านนางบัวลอย นาห%อม 

25 ต.ค. 62         186,500.00  - - 

11 ก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู%ท่ี 6 เส�น
จากถนนลาดยาง ไปทางหนองม%วง 

28 พ.ย. 62 81,500.00 - - 

12 ก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู%ท่ี 6 จาก
สวนนายใข ไปทางทิศตะวันตก 

28 พ.ย. 62 140,500.00 - - 

13 ก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู%ท่ี 3 จาก
เส�นบ�านนายสายทอง ไกรวิเศษ -นานางบุญ
เรียน วงษ�กันยา 

29 พ.ย. 62 
 

98,000.00 - - 

14 ก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู%ท่ี 3 เส�น
ข�างโรงเรียนบ�านโนนยาง 

29 พ.ย. 62 
 

76,500.00 - - 

15 คสล. ม.5 เส�นจากท่ีนานายธวัชร จันสุพรม-
ถนนเช่ือมบ�านหนองตุ 

4 ธ.ค. 62         474,000.00  - - 

16 คสล. ม.4 เส�นเข�าดอนปูZตา 11 ธ.ค. 62           46,400.00  - - 
17 รางระบายนํ้า ม.3 จากสี่แยกนางสาวอ�อยใจ-

แยกนางบุญเรยีน 
11 ธ.ค. 62           92,500.00  - - 

18 รางระบายนํ้า ม.10 ช%วงแยกแม%สพิุษ สารอา
สิงห�-บ�านแม%บุญซ�อน มะลสิาร 

11 ธ.ค. 62           92,500.00  - - 

19 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู%ท่ี 2 เส�นทาง
จากท่ีนานางสุบรรจง บึงไกร-หนองปลาป̀fง 

12 ธ.ค. 62           48,500.00  - - 

20 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู%ท่ี 3 เส�นทาง
จากโค�งนานางพ่ัว แสงภักดี -โนนทราย 

12 ธ.ค. 62           99,500.00  - - 

 รวม  2,935,200.00 - - 
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3. ผลการวิเคราะห�การติดตามและประเมินผล 
 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล-องแผนพัฒนาท-องถ่ิน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร� 
  ผลการให�คะแนนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร� ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26
พฤศจิกายน 2562 เป=นดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

1 ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐานขององค�กรปกครองส%วน
ท�องถ่ิน  

20 18 

2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15 12 
3 ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย      65  
 (1) ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร�       10 8 
 (2) ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด       10 8 
 (3) ยุทธศาสตร�จังหวัด  10 8 
 (4) วิสัยทัศน�       5 5 
 (5) กลยุทธ�        5 4 
 (6) เปLาประสงค�ของแต%ละประเด็นกลยุทธ�       5 4 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร�       5 5 
 (8) แผนงาน       5 4 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม       5 5 
 (10) ผลผลิต/โครงการ 5 4 

รวมคะแนน  100 85 
 
  1.2 ข-อมูลสภาพท่ัวไปและข-อมูลพ้ืนฐาน 
  รายละเอียดการให�คะแนนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร�ในแต%ละประเด็น
เป=นดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

1 ข-อมูลสภาพทั่วไปและข-อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส%วนตําบล
พระเสาร� 

20  

(1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช%น ท่ีต้ังของหมู%บ�าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล%งน้ํา ลักษณะของไม�/ปZาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/
การปกครอง เช%น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 

(2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช%น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช%น  ข�อมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และช%วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

(3) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช%น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห� ฯลฯ  

2 2 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
 (4) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช%น การคมนาคมขนส%ง 

การไฟฟLา การประปา  โทรศัพท� ฯลฯ 
2 2 

(5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช%น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว� การบริการ การท%องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย�/กลุ%ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�าน
การเกษตรและแหล%งน้ํา) 

2 1 

(6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช%น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป2 ภูมิปBญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 

(7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช%น น้ํา ปZาไม� ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
หรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

2 2 

(9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร%วมคิด ร%วม
ทํา ร%วมตัดสินใจ ร%วมตรวจสอบ ร%วมรับประโยชน� ร%วมแก�ปBญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ปBญหาสําหรับการพัฒนา
ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร� 

3 2 

รวม 20 18 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส%วนท�องถ่ิน 
  ควรมีการเพ่ิมรายละเอียดด�านข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีให�ครอบคลุม ของกลุ%มอาชีพ
ในพ้ืนท่ี แหล%งท%องเท่ียว เพ่ือใช�เป=นฐานข�อมูลในการสืบค�น และด�านการประชุมประ 
ชาคม อยากให�ออกประชุมร%วมกับหมู%บ�านด�วยทุกครั้งเพ่ือรับทราบปBญหาอย%างใกล�ชิด จะได�นําไปสู%แนวทาง
พัฒนาท�องถ่ินให�ยั่งยืนต%อไป 
 

  1.3 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15  
2.1 การวิเคราะห�ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร�จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส%วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
นโยบายของผู�บริหารท�อง ถ่ิน รวมถึงความเชื่ อมโยงแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 
และ Thailand 4.0  

2 2 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
 2.2 การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใช� ผลของการบังคับใช� สภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนต%อการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

1 1 

2.3 การวิ เคราะห�ทางสังคม เช%น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปBญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปBญญาท�องถ่ิน เป=นต�น 

2 1 

2.4 การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การ
ส%งเสริมอาชีพ กลุ%มอาชีพ กลุ%มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ%มต%าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป=นอยู%ท่ัวไป เป=นต�น 

2 2 

2.5 การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต%าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร� กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ�ท่ีมีผลต%อ
สิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

2 1 

2.6 ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปBจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส%งผลต%อการดําเนินงานได�แก% S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ%อน) O-Opportunity (โอกาส) และ     
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 

2.7 สรุปประเด็นปBญหาและความต�องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
มีการนําเสนอปBญหา ค�นหาสาเหตุของปBญหาหรือสมมติฐานของ
ปBญหา แนวทางการแก�ไขปBญหาหรือวิธีการแก�ไขปBญหา การ
กําหนดวัตถุประสงค�เพ่ือแก�ไขปBญหา 

2 1 

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และการ
เบิกจ%ายงบประมาณ ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช%น สรุป
สถานการณ�การ พัฒนา การ ต้ังงบประมาณ การ เ บิกจ% าย
งบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท�องถ่ินใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 

2.9 ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานในป2งบประมาณ พ.ศ. 2558-
2561 เช%น ผลท่ีได�รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปBญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ%านมาและแนวทางการแก�ไข ป2งบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2561 

1 1 

รวม 15 12 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 
  การวิเคราะห�ปBญหาในพ้ืนท่ียังไม%ครอบคลุมทุกด�าน ส%งผลต%อการแก�ไขปBญหาให�กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงทําให�แผนไม%บรรลุตามเปLาหมายท่ีวางเอาไว� 
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  1.4 ยุทธศาสตร� 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

3 ยุทธศาสตร� 65  
3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 
ประเด็นปBญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติ และ Thailand 4.0 

10 8 

3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของ
ท�องถ่ิน และยุทธศาสตร�จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 8 

3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ%นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 และ Thailand 
4.0 

10 8 

3.4 วิสัยทัศน� 
วิสัยทัศน� ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค�กรปกครองส%วน
ท�องถ่ินต�องการจะเป=นหรือบรรลุถึงอนาคตอย%างชัดเจน สอดคล�อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป=นลักษณะเฉพาะขององค�กรปกครอง
ส%วนท�องถ่ิน และสัมพันธ�กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

5 5 

3.5 กลยุทธ� 
แสดงให�เห็นช%องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตามอํานาจ
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู%การบรรลุ
วิสัยทัศน� หรือแสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�
บรรลุวิสัยทัศน�นั้น 

5 4 

3.6 เปLาประสงค�ของแต%ละประเด็นกลยุทธ� 
เปLาประสงค�ของแต%ละประเด็นกลยุทธ�มีความสอดคล�องและ
สนับสนุนต%อกลยุทธ�ท่ีจะเกิดข้ึน มุ%งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�(Positioning) 
ความมุ%งม่ันอันแน%วแน%ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู%ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร� 

5 5 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
 3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ%งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ%งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปLาประสงค� 
ตัวชี้ วัด  ค% า เปL าหมาย กลยุทธ�  จุดยืนทางยุทธศาสตร�และ
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นําไปสู%การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล%าว 

5 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค�รวมท่ีนําไปสู%การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ%มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 

5 5 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป=นผลผลิตท่ีเป=นชุดหรือเป=นโครงการท่ีเป=นชุด 
กลุ%มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป=นต�น เพ่ือนําไปสู%
การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2
อย%างถูกต�องและครบถ�วน 

5 4 

รวม 65 55 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร� 
  ยุทธศาสตร�มีความครอบคลุมในทุกๆด�าน และมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ%มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
   
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล-องแผนพัฒนาท-องถ่ิน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให�คะแนนโครงการขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร� ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 เป=นดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได- 
1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องป2ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 
4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพฒันา   10 8 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด-วย 60  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ 5 5 
5.3 เปLาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู%การตั้ง  
     งบประมาณได�ถูกต�อง  

5 5 

5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2  5 4 
5.5 เปLาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนา  
     เศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ   

5 4 

5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  5 4 
5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด  5 5 
5.8 โครงการแก�ไขปBญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให� 
     ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต�หลักประชารัฐ  

5 5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปLาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลที่ 
       คาดว%าจะได�รับ 

5 5 

5.12 ผลที่คาดว%าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค�  5 4 
รวมคะแนน  100 88 

  6) พบว%า โครงการมีความชัดเจน และวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 Thailand 4.0 ยุทธศาสตร�จังหวัด นําไปสู%การแก�ไขปBญหาความยากจนของประชาชน 
 
  2.2 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 
  รายละเอียดการให�คะแนนโครงการขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร�ในแต%ละประเด็นดังนี้ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 
เป=นการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส%วน
ท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห� SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปBจจัยและสถานการณ�การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต%อการพัฒนา อย%างน�อยต�องประกอบด�วยการ
วิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม) 

10 8 

รวม 10 8 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ�การพัฒนา 
  มีการวิเคราะห� SWOT ด�านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ครบทุกด�านทํา
ให�สามารถนําข�อมูลมาประกอบการจัดทําโครงการได�อย%างมีประสิทธิภาพ 
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  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท-องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท-องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต%าง ๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช%น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต%าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว%าเป=นไปตามท่ีต้ังเปLาหมายเอาไว�หรือไม% จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีได�กําหนดไว�เท%าไหร% จํานวนท่ีไม%สามารถ
ดําเนินการได�มีจํานวนเท%าไหร%  สามารถอธิบายได�ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ี
ท่ีได�กําหนดไว� 
2.2 วิ เคราะห�ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8 

รวม 10 8 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การวัดผลในเชิงปริมาณ การสรุปการดําเนินการว%าเป=นไปตามท่ีต้ังเปLาหมายเอาไว�เท%าไหร% เพ่ือ
ตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินการได�จริงยังไม%ครอบคลุม และรวมไปถึงการวิเคราะห�ถึงผลกระทบโครงการท่ี
ดําเนินการอีกด�วย 
 

  2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท-องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท-องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต%างๆ มาใช�เพ่ือวัดว%าภารกิจ โครงการกิจกรรม งาน
ต%างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต%อความต�องการของประชาชน
หรือไม%และเป=นไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม% ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม% สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ� การดําเนินการต%างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค�
หรือไม% ซ่ึงเป=นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค�และเปLาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส%วนราชการหรือหน%วยงาน 
3.2 วิ เคราะห�ผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ( Impact)  โครงการ ท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

รวม 10 8 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจต%อโครงการท่ีดําเนินการสามารถแก�ไขปBญหาได�ตรงความต�องการ 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต%าง ๆ มีความสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร� ในมิติต%าง ๆ 
จนนําไปสู%การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดต%อกัน 
4.2 วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต%าง ๆ  ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไข
ปBญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน(ด�านการเกษตรและแหล%งน้ํา) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 8 

รวม 10 8 
  สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  มีการวิเคราะห� SWOT สามารถนําข�อมูล LSEP จัดทําโครงการเพ่ือแก�ไขปBญหาในท�องถ่ินได� 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 

5 โครงการพัฒนา 60  
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป=นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต%อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร� และดําเนินการเพ่ือให�การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส%วนตําบลพระเสาร�   
ท่ีกําหนดไว� ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ%งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ%าน
แล�วเข�าใจได�ว%าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกําหนด
วัตถุประสงค�สอดคล�องกับความเป=นมาของโครงการ สอดคล�องกับ
หลักการและเหตุผล วิ ธี การ ดําเนินงานต�องสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� มีความเป=นไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

5.3 เปLาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู%การต้ัง
งบประมาณได�ถูกต�อง 
สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป=นทิศทางท่ีต�องไปให�ถึง
เปLาหมายต�องชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท%าไร กลุ%มเปLาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย%างไร กลุ%มเปLาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงานและ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว%าโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มต�นในช%วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ%มเปLาหมายของ
โครงการ หากกลุ%มเปLาหมายมีหลายกลุ%ม ให�บอกชัดลงไปว%าใครคือ
กลุ%มเปLาหมายหลัก ใครคือกลุ%มเปLาหมายรอง 

5 5 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
 5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป2 

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสร�างความสามารถในการแข%ง ขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท%า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป=น
มิตรต%อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

5 4 

5.5 เปLาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 
โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป=นศูนย�กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 
ป2 (4) ยึดเปLาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู%
การปฏิบั ติให� เกิดผลสัมฤทธิ์อย%างจริงจังใน 5 ป2 ท่ีต%อยอดไปสู%
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป=นเปLาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข%งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู%
รายได�สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช%วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย%างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป=นเมือง (5) การ
สร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย%างเป=นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ%นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 4 

5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�าง
เศรษฐกิจ ไปสู% Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก เช%น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า 
โภคภัณฑ� ไปสู%สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู%การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร�างสรรค� และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน�นภาค
การผลิตสินค�า ไปสู%การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิดสร�างสรรค� นวัตกรรม วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล�วต%อยอดความได�เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช%น ด�านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
 5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม%สามารถแยกส%วน
ใดส%วนหนึ่งออกจากกันได� นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�อง
เป=นโครงการเชื่อมต%อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัด
ท่ีได�กําหนดข้ึนท่ีเป=นปBจจุบัน 

5 5 

5.8 โครงการแก�ไขปBญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต�หลักประชารัฐ 
เป=นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร%วมดําเนินการ เป=นโครงการต%อยอดและขยายได� 
เป=นโครงการท่ีประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี
จะให�ท�องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป=นท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�ว ด�วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล%งน้ํา) (LSEP) 

5 5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปLาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการได�แก% (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร%งใส (Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการ
ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช%าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท�องถ่ิน มีความโปร%งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิง
ประจักษ� มีความคลาดเคลื่อนไม%มากกว%าหรือไม%ตํ่ากว%าร�อยละห�า
ของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ%ายในข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
เงินสะสม หรือรายจ%ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
และผลท่ีคาดว%าจะได�รับ 
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได�(measurable)ใช�บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช�
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช%น การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ี
สิ่งท่ีได�รับ(การคาดการณ� คาดว%าจะได�รับ) 

5 5 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได- 
 5.12 ผลท่ีคาดว%าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 

ผลท่ีได�รับเป=นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� การได�ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต�องเท%ากับวัตถุประสงค�หรือมากกว%าวัตถุประสงค� ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง (1) มีความเป=นไปได�และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได�  (3) ระบุสิ่ ง ท่ีต�องการ
ดําเนินงานอย%างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได� (4) เป=นเหตุเป=นผล  สอดคล�องกับความเป=นจริง (5) 
ส%งผลต%อการบ%งบอกเวลาได� 

5 4 

รวม 60 56 
   
สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  โครงการท่ีได�จากปBญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีมีจํานวนมาก จึงทําให�มีงบประมาณดําเนินงานไม%
เพียงพอต%อการแก�ปBญหาความเดือดร�อนในท�องถ่ิน และปBญหาของประชาชนในแต%ละป2ก็เปลี่ยนไป จึงทําให�
แก�ไขปBญหาได�ไม%หมด และโครงการในแต%ละป2ก็เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมเติมแผน จึงทําให�ขาดสมดุลระหว%าง
งบประมาณจากโครงการ กับงบประมาณท่ีได�รับอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงบางโครงการก็ต�องขอรับงบอุดหนุนจาก
ส%วนกลางเพ่ือนํามาแก�ไขปBญหาและพัฒนาชุมชนในตําบลให�เกิดความยั่งยืนต%อไป 
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บทที่ 4 
แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส%วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน 2562) 

 

ส�วนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไป 
กลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น  100 ชุด  เก็บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ�กลับคืนได�ท้ังหมด  100 ชุด  
จึงนํามาวิเคราะห�ประมวลผลจําแนกตามลักษณะท่ัวไปคือเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพหลัก รายได�ต%อเดือน  
ดังตารางต%อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  1  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน ร�อยละ 
ชาย 44 44.00 
หญิง 56 56.00 
รวม 100 100.00 

 

                  จากตารางท่ี  1  พบว%า  ผู�ตอบแบบสอบถามเปBนเพศหญิง  มีจํานวน 56 คน คิดเปBนร�อยละ  
56.00 และเพศชาย จํานวน  44  คน  คิดเปBนร�อยละ 44.00 
 
ตารางท่ี  2  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร�อยละ 
ตํ่ากว%า 20  ป- 2 2.00 
20 – 30  ป- 6 6.00 
31 – 40  ป- 22 22.00 
41 – 50  ป- 31 31.00 
51 – 60  ป- 29 29.00 
61  ป-ข้ึนไป 10 10.00 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางท่ี  2  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีอายุอยู%ในช%วง 41 – 50  ป-  มีจํานวน 31 คน  
คิดเปBนร�อยละ 31.00 รองลงมาคือ ช%วงอายุ  51 – 60 ป- จํานวน 29 คน  คิดเปBนร�อยละ 29.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 

การศึกษา จํานวน ร�อยละ 
ประถมศึกษา 49 49.00 

มัธยมศึกษา/เทียบเท%า 42 42.00 
อนุปริญญา/เท%า 4 4.00 

ปริญญาตรี 5 5.00 
ปริญญาโท 0 0 

สูงกว%าปริญญาโท - - 
รวม 100 100.00 

 
 

             จากตารางท่ี 3 พบว%าผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%มีการศึกษาในระดับระดับประถมศึกษา มีจํานวน 
49 คน  คิดเปBนร�อยละ 49.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท%า มีจํานวน 42 คน คิดเปBนร�อยละ  
42.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จํานวน ร�อยละ 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 6 6.00 

รัฐวิสาหกิจ 1 1.00 
พนักงานบริษัท 0 0.00 

เกษตรกร 74 74.00 
ค�าขาย/ธุรกิจส%วนตัว 7 7.00 

รับจ�าง 9 9.00 
นักเรียน/นักศึกษา 2 2.00 

อ่ืนๆ 1 1.00 
รวม 100 100.00 

 
 

                  จากตารางท่ี  4 พบว%าผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีอาชีพเกษตรกร  มีจํานวน 74 คน      
คิดเปBนร�อยละ 74.00  รองลงมาคืออาชีพรับจ�าง มีจํานวน 9 คน  คิดเปBนร�อยละ  9.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  5  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได�ต�อเดือน 
 

รายได�ต�อเดือน จํานวน ร�อยละ 
ตํ่ากว%า 5,000  บาท 61 61.00 
5,001 – 7,000 บาท 18 18.00 
7,001 – 9,000 บาท 6 6.00 
9,001 – 12,000 บาท 7 7.00 
12,001 – 15,000 บาท 4 4.00 

15,000 บาทข้ึนไป 4 4.00 
รวม 100 100.00 

 

  จากตารางท่ี 5 พบว%าผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% มีรายได�ต%อเดือนตํ่ากว%าเดือนละ      
5,000 บาท  มีจํานวน  61 คน  คิดเปBนร�อยละ  61.00  รองลงมา มีรายได�เดือนละ 5,001 – 7,000 บาท      
มีจํานวน 18 คน คิดเปBนร�อยละ 18.00  ตามลําดับ 
 
 
 

ตารางท่ี  6  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการติดต�อรับบริการ 
 

การมาติดต�อรับบริการ จํานวน ร�อยละ 
1 ครั้งต%อป- 15 15.00 

2-3 ครั้งต%อป- 49 49.00 
4-5 ครั้งต%อป- 17 17.00 

มากกว%า 5 ครั้งต%อป- 19 19.00 
รวม 100 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% มาติดต%อรับบริการ 2-3 ครั้งต%อป-         
มีจํานวน  49 คน  คิดเปBนร�อยละ  49.00  รองลงมา มากกว%า 5 ครั้งต%อป- มีจํานวน 19 คน คิดเปBนร�อยละ 
19.00  ตามลําดับ 
 

  



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน : อบต.พระเสาร�   หน�า 54 
 

ตารางท่ี  7  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการติดต�อส�วนราชการ 
 

การมาติดต�อส�วนราชการ จํานวน ร�อยละ 
สํานักงานปลัด 34 27.00 

กองคลัง 10 8.00 
กองช%าง 4 3.00 

กองการศึกษา 12 9.00 
กองสาธารณสุข 35 27.00 

กองสวัสดิการสังคม 17 13.00 
กองส%งเสริมการเกษตร 16 13.00 

รวม 128 100.00 
 

จากตารางท่ี 7 พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% มาติดต%อรับบริการกองสาธารณสุข         
มีจํานวน  35 คน  คิดเปBนร�อยละ  27.00  รองลงมาคือสํานักงานปลัด อบต.  มีจํานวน 34 คน คิดเปBนร�อยละ 
27.00  ตามลําดับ 
 

 

ตารางท่ี  8  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใช�บริการ 
 

การมาใช�บริการ จํานวน ร�อยละ 
ชําระภาษีโรงเรือน/ภาษีท่ีดิน 45 26.00 

การขออนุญาตก%อสร�าง/รื้อถอน 2 1.00 
การจ%ายเบ้ียยังชีพ 22 13.00 

ขอข�อมูล/เอกสารต%างๆ 16 9.00 
ยืมสิ่งของ เช%น เก�าอ้ี เต็นท� 25 14.00 

ร�องเรียน/ร�องทุกข� 2 1.00 
งานบรรเทาสาธารณภัย 6 3.00 

งานกู�ชีพ 15 9.00 
ถ%ายเอกสาร 41 24.00 

รวม 174 100.00 
 

จากตารางท่ี 8 พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% มาใช�บริการชําระภาษีโรงเรือน/      
ภาษีท่ีดิน  มีจํานวน  45 คน  คิดเปBนร�อยละ  26.00  รองลงมาคือถ%ายเอกสาร  มีจํานวน 41 คน คิดเปBนร�อย
ละ 24.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  9  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามช�องทางการรับข�อมูลข�าวสาร 
 

ช�องทางการรับข�อมูลข�าวสาร จํานวน ร�อยละ 
ผู�นําชุมชน 92 49.00 
เพ่ือนบ�าน 10 5.00 

เสียงตามสาย 66 35.00 
การติดประกาศต%างๆ 12 6.00 

เว็บไซต� อบต.พระเสาร� 7 4.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 187 100.00 

 

จากตารางท่ี 9 พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ% รับรู�ข�อมูลข%าวสารจากผู�นําชุมชน        
มีจํานวน  92 คน  คิดเปBนร�อยละ  49.00  รองลงมาจากเสียงตามสาย  มีจํานวน 66 คน คิดเปBนร�อยละ 35.00  
ตามลําดับ 
 
ส�วนท่ี  2  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ/

กิจกรรม 
32 68 0 

2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

25 75 0 

3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

27 72 1 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 24 74 2 
5 ความโปร%งใสในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 25 73 2 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 19 77 4 
7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหา

ของประชาชนในท�องถ่ิน 
33 66 1 

8 การแก�ไขปMญหา และการตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน 

35 65 0 

รวมค�าเฉล่ีย 27.50 71.25 1.25 
 

      จากตารางท่ี  10  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร�  ในทุกด�าน  อยู%ในระดับพอใจ ค%าเฉลี่ย คือ  71.25 คน รองลงมาอยู%ในระดับ   
พอใจมาก ค%าเฉลี่ยคือ 27.50 คน และไม%พอใจ ค%าเฉลี่ยคือ 1.25 คน ตามลําดับ 
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ส�วนท่ี 3  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�แยกตามยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร� ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ตารางท่ี 11  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต.  พระเสาร�  ในด�านการคมนาคม
ขนส%ง  เช%น ก%อสร�างถนน ซ%อมแซมถนน ,ด�านการสาธารณูปโภค เช%น การขุดลอกแหล%งน้ําสาธารณะ ก%อสร�าง        
รางระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟPา ขุดบ%อบาดาลเพ่ือการเกษตร ฯลฯ และการผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.07 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 8.01 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 
7.95 

6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.98 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.34 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.56 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 1 8.18 
 

      จากตารางท่ี 11  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน อยู%ในระดับคะแนน 8.18 คะแนน  โดยด�านท่ีมี
คะแนนสูงสุดคือประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 8.56 คะแนน 
รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน อยู%ในระดับ
คะแนน 8.34 คะแนน ตามลําดับ  
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน : อบต.พระเสาร�   หน�า 57 
 

ยุทธศาสตร� ท่ี  2  การพัฒนาส	งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 
ตารางท่ี 12  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต. พระเสาร�  ในด�านการพัฒนาส%งเสริม
อาชีพ การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�  เช%น การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพ การช%วยเหลือผู�ด�อยโอกาส  การ
ส%งเสริมการศึกษา อาหารเสริม(นม) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  การพัฒนาสาธารณสุข การบริการการแพทย�
ฉุกเฉิน การปPองกันโรคพิษสุนัขบ�า การปPองกันโรคไข�เลือดออก  การปPองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด การ
ส%งเสริมกีฬาและนันทนาการ และการส%งเสริมด�านเศรษฐกิจพอเพียง เปBนต�น 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.51 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.32 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.97 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 7.87 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.07 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.31 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.36 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 2 8.26 
 

      จากตารางท่ี 12  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาส	งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก อยู%ในระดับ
คะแนน 8.26 คะแนน  โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือมีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 
อยู%ในระดับคะแนน 8.63 คะแนน รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 8.51 คะแนน ตามลําดับ  
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ยุทธศาสตร� ท่ี  3  การพัฒนาสังคมอยู�เย็นเปAนสุข 
ตารางท่ี 13  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต.  พระเสาร�  ในด�านการพัฒนาความ
สามัคคี และชุมชนน%าอยู%ของประชาชนในท�องถ่ิน  การมีส%วนร%วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน          
การฝTกอบรม อปพร. การแก�ปMญหาภัยแล�งในพ้ืนท่ี การต้ังจุดบริการประชาชนในช%วงเทศกาล  ติดต้ังกระจก
เลนส�นูนในพ้ืนท่ี การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน เปBนต�น 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.34 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.15 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 8.16 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 8.01 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.13 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.22 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.30 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 3 8.18 
 

      จากตารางท่ี 13  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาสังคมอยู%เย็นเปBนสุข อยู%ในระดับคะแนน 8.18 คะแนน  
โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 
8.34 คะแนน รองลงมาคือ ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรมอยู%ในระดับคะแนน 
8.30 คะแนน ตามลําดับ  
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ยุทธศาสตร� ท่ี  4  การพัฒนาการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 
ตารางท่ี 14  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต.  พระเสาร�  ในด�านการพัฒนา
ส%งเสริมการลงทุน เช%นผลิตข�าวปลอดภัย ส%งเสริมด�านปศุสัตว� การส%งเสริมกลุ%มทอผ�า  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การพัฒนาแหล%งท%องเท่ียวในตําบล การผลิตสินค�า OTOP เปBนต�น 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 7.92 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.76 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.64 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 7.44 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.62 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 7.62 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.72 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 4 7.69 
 

      จากตารางท่ี 14  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาการวางแผนการส%งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท%องเท่ียว อยู%ในระดับคะแนน 7.69 คะแนน  โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วน
ร%วมในโครงการ / กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 7.92 คะแนน รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
รับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 7.80 คะแนน ตามลําดับ  
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ยุทธศาสตร� ท่ี  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและการ อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล�อม 
ตารางท่ี 15  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต.  พระเสาร� ในด�านการอนุรักษ�ทรัพย�
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การจัดการปMญหาขยะในชุมชน ก%อสร�างเมรุเผาศพ การดูแลท่ีสาธารณะ
ประโยชน� เปBนต�น   
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.14 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.06 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.93 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 7.89 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.06 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.21 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.45 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 5 8.12 
 

      จากตารางท่ี 15  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล�อม อยู%ในระดับคะแนน 8.12 คะแนน  โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจาก
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม  อยู%ในระดับคะแนน 8.45 คะแนน รองลงมาคือ มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมี
ส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 8.25 คะแนน ตามลําดับ  
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ยุทธศาสตร� ท่ี  6  การพัฒนา การศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปDญญาท�องถ่ิน 
ตารางท่ี 16  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต.  พระเสาร� ในด�านจารีตประเพณี 
เช%นโครงการปฏิบัติธรรม การจัดงานประเพณี รัฐพิธี จัดงานประเพณีท�องถ่ิน งานแห%เทียนพรรษา งานมาลัย
ข�าวตอก งานบุญบ้ังไฟ เปBนต�น 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.56 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.41 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.37 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 8.21 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 7.99 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.20 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.37 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 6 8.33 
 

      จากตารางท่ี 16  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนา การศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปMญญา
ท�องถ่ิน อยู%ในระดับคะแนน 8.33 คะแนน  โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วน
ร%วมในโครงการ / กิจกรรม  อยู%ในระดับคะแนน 8.56 คะแนน รองลงมาคือ ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจาก
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 8.55 คะแนน ตามลําดับ  
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ยุทธศาสตร� ท่ี  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ตารางท่ี 17  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต. พระเสาร� ในด�านการบริหารจัดการ
องค�กร เช%น การฝTกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของ อบต. การปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก%ผู�รับบริการ การจัดซ้ือครุภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอในสํานักงาน เปBนต�น 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.11 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.90 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 8.01 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.15 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.11 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.21 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 7 8.10 
 

      จากตารางท่ี 17  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน อยู%ใน
ระดับคะแนน 8.10 คะแนน  โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม อยู%ในระดับคะแนน 8.21 คะแนน รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข%าวสาร
โครงการ / กิจกรรม และการดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด อยู%ในระดับคะแนน 8.17 คะแนน 
ตามลําดับ 
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ยุทธศาสตร� ท่ี  8  การส�งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ตารางท่ี 18  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานของ อบต.พระเสาร� ในด�านส%งเสริมการเมือง
การปกครอง เช%น การจัดการเลือกต้ัง  การจัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย� การจัดประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน การสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานของชุมชน เปBนต�น 
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในโครงการ / กิจกรรม 8.39 
2 มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 
3 มีการเปLดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 8.17 
5 ความโปร%งใส%และเปLดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบในการดําเนินโครงการ / 

กิจกรรม 8.03 
6 การดําเนินงานเปBนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.28 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู%การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.44 
8 ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.51 

ค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อยุทธศาสตร�ท่ี 8 8.28 
 

      จากตารางท่ี 18  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส%วนตําบลพระเสาร� ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การส%งเสริม พัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม   
อยู%ในระดับคะแนน 8.28 คะแนน  โดยด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  อยู%ในระดับคะแนน 8.51 คะแนน รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู%
การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน อยู%ในระดับคะแนน 8.44 คะแนน ตามลําดับ 
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ส�วนท่ี 4  สรุปผลผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ทุกยุทธศาสตร�   
ตารางท่ี 19  แสดงผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของ อบต. พระเสาร�   
 

ข�อ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ระดับคะแนน 
(10 คะแนน) 

1 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 8.18 
2 การพัฒนาส%งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก 8.26 
3 การพัฒนาสังคมอยู%เย็นเปBนสุข 8.18 
4 การพัฒนาการวางแผนการส%งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท%องเท่ียว 
7.69 

5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 8.12 
6 การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และ ภูมิปMญญาท�องถ่ิน 8.33 
7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 8.10 
8 การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ 

ประชาสังคม 
8.28 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกยุทธศาสตร� 8.14 
 

จากตารางท่ี  19  พบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%  มีความพึงพอใจต%อผลการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส%วนตําบลพระเสาร� ทุกยุทธศาสตร�  อยู%ในระดับคะแนน 8.14 คะแนน  โดยยุทธศาสตร�ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ การ
พัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และ ภูมิปMญญาท�องถ่ิน อยู%ในระดับคะแนน 8.33 คะแนน
รองลงมาคือ การส%งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม อยู%ในระดับคะแนน 8.28 คะแนน 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 สรุปข�อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�   
 

ลําดับ ข�อเสนอแนะ ความถ่ี หมายเหตุ 
1  อยากให�แจกเมล็ดพันธ�ในการเกษตร 1 หมู%ท่ี 1 
2  อยากให�สมาชิกสภา อบต.ร%วมกิจกรรมของชุมชนมากข้ึน 1 หมู%ท่ี 1 
3  การขยายเขตไฟฟPาเพ่ือการเกษตร 1 หมู%ท่ี 1 
4  อยากให�มีระบบน้ําเพ่ือการเกษตร 1 หมู%ท่ี 1 
5  ขุดลอกรางระบายน้ําในหมู%บ�าน 1 หมู%ท่ี 3 
6  ก%อสร�างถนนรอบดอนม�วย 1 หมู%ท่ี 3 
7  ขยายเขตไฟฟPาเพ่ือการเกษตร 1 หมู%ท่ี 3 
8  ปรับปรุงซ%อมแซมถนนท่ีชํารุดเปBนหลุมเปBนบ%อ 1 หมู%ท่ี 3 
9  ขยายเขตไฟฟPาส%องสว%างในพ้ืนท่ี 1 หมู%ท่ี 3 
10  การเร%งรัดดําเนินการโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณให�เสร็จทัน

ป-งบประมาณ 
1 หมู%ท่ี 3 

11  การเปLดโอกาสให�ประชาชนมีส%วนร%วมในกิจกรรมของอบต.ในทุก
กิจกรรม 

1 หมู%ท่ี 3 

12  ส%งเสริมกลุ%มสตรีให�เข�มแข็ง เพ่ือสร�างรายได�ให�แก%ชุมชน 1 หมู%ท่ี 4 
13  ให�มีการฝTกอาชีพด�านเครื่องจักรกลโรงงาน ให�เยาวชนว%างงาน เพ่ือจะได�

มีทักษะและโอกาสทํางานในอนาคต 
1 หมู%ท่ี 5 

14  ขอให�ผู�บริหารได�ลงพ้ืนท่ีมากกว%าเดิมเพ่ือรับฟMงความคิดเห็นของ
ประชาชน และสํารวจความต�องการของประชาชน 

2 หมู%ท่ี 7 

15  อยากให�เจ�าหน�าท่ี อบต.เน�นในเรื่องการต�อนรับประชาชนท่ีมาติดต%อ
ราชการให�ดียิ่งข้ึน 

1 หมู%ท่ี 10 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปราย ป�ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ 

 
จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินองค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร� 

ได�ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา  ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 1 ต้ังแต#วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษา คือ 
 1. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการในแต#ละยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส#วนตําบล  
พระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
 2. เพ่ือศึกษาป;ญหาอุปสรรคการดําเนินงานของโครงการในแต#ละยุทธศาสตร�ขององค�การบริหาร
ส#วนตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานโครงการในแต#ละยุทธศาสตร�ของ
องค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร และกําหนดวิธีการศึกษาจากประชาชน
ในเขตตําบลพระเสาร� จํานวน 100 คน โดยมีแบบสอบถามท่ีส#งกลับมา จํานวน 100 ชุด จากนั้นทําการ
วิเคราะห�ข�อมูลโดยหาค#าความถ่ี ร�อยละ ค#าเฉลี่ย ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
      ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ�โดยใช�แบบสอบถาม กับประชาชน ท้ัง 10 หมู#บ�าน ในเขตตําบล
พระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สรุปได�ดังนี้ 
 1.1  ผลการวิเคราะห�ลักษณะส#วนบุคคล ผู�ตอบแบบสอบถามเปAนเพศหญิง  มีจํานวน 56 คน  
คิดเปAนร�อยละ  56.00 และเพศชาย จํานวน  44  คน  คิดเปAนร�อยละ 44.00 จากการสํารวจโดยใช�
แบบสอบถามโดยสุ#มตัวอย#างตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได� ในแต#ละหมู#บ�าน ท้ัง 10 หมู#บ�านในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลพระเสาร� 
 1.2  ผลการวิเคราะห�ผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร�ในทุกด�าน ผู�ตอบ
แบบสอบถามส#วนใหญ#  มีความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร�          
ในทุกด�าน  อยู#ในระดับพอใจ ค#าเฉลี่ย คือ  71.25 คน รองลงมาอยู#ในระดับพอใจมาก ค#าเฉลี่ยคือ 27.50 คน 
และไม#พอใจ ค#าเฉลี่ยคือ 1.25 คน ตามลําดับ  ซ่ึงจากผลการประเมินมีการพัฒนาลดลงกว#าป&ท่ีผ#านมา อาจเปAน
เพราะขาดการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ และการดําเนินงานไม#เปAนไปตามกําหนดระยะเวลา 
 1.3  ผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร�ทุกยุทธศาสตร� ผู�ตอบแบบสอบถาม
ส#วนใหญ#  มีความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร� ทุกยุทธศาสตร�  อยู#ใน
ระดับคะแนน 8.14 คะแนน  โดยยุทธศาสตร�ท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี และ ภูมิป;ญญาท�องถ่ิน อยู# ในระดับคะแนน 8.33 คะแนนรองลงมาคือ การส#งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม อยู#ในระดับคะแนน 8.28 คะแนน ตามลําดับ  ซ่ึงการดําเนินการใน
แต#ละยุทธศาสตร�นั้นอยู#ในเกณฑ�ท่ีดี ท้ังนี้ควรมีการรายงานผลให�ประชาชนทราบถึงการดําเนินโครงการให�มากข้ึน
ด�วย เพ่ือให�ประชาชนเกิดการมีส#วนร#วมและตรวจสอบโครงการ ส#งผลให�เกิดความโปร#งใสและนําไปสู#แนวทางการ
พัฒนาได�อย#างยั่งยืน 
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2. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร� มียุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังสิ้น 8 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาและสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป& ยุทธศาสตร�กลุ#มจังหวัด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดยโสธร มีการจัดทําแผนเปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข�อ 29, 30 

3. ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร2การพัฒนา 
      แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังสิ้น 235 
โครงการ ซ่ึงแผนงานดังกล#าวนี้ องค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร� ได�พิจารณาดําเนินการบรรจุอยู#ในข�อบัญญัติ
งบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 81 โครงการ คิดเปAนร�อยละ 34.46 

4. ข�อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564)และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 4.1 ป&งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา  
                    จํานวน 206 โครงการ/กิจกรรม 
 4.2 ป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา  
                    จํานวน 235 โครงการ/กิจกรรม 
 4.3 ป&งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา  
                    จํานวน 178 โครงการ/กิจกรรม 
 4.4 ป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา  
                    จํานวน 177 โครงการ/กิจกรรม 

สรุปการประเมินผล ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปLาหมายตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2564) ครั้งท่ี 1 (ระหว#างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ขององค�การบริหารส#วนตําบลพระเสาร� 
ไปสู#การปฏิบัติตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 81 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 17,862,343 บาท สามารถดําเนินการได� จํานวน 63 โครงการ งบประมาณ 14,258,996 
บาท คิดเปAนร�อยละ 77.77  
 
5. ป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ขาดการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
2. ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการหลังฝPกอบรม 
3. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนามีจํานวนมาก และมีงบประมาณในการพัฒนาไม#เพียงพอต#อการ

ดําเนินงานตามโครงการท่ีบรรจุไว� 
4. ป;ญหาการเทสิ่งปฏิกูลลงในท่ีสาธารณะ 
5. ป;ญหาขยะในพ้ืนท่ีเริ่มมีป;ญหามากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีปQาสงวนแห#งชาติ และตามท่ีสาธารณะ 

หรือข�างถนน รวมถึงป;ญหาจากการเผาขยะในครัวเรือน 
6. ป;ญหาการเผาถ#านในพ้ืนท่ีก#อให�เกิดควันรบกวนส#งผลต#อการดําเนินชีวิต 
7. ป;ญหาการใช�สารเคมีฆ#าหญ�าในพ้ืนท่ี (3 สารพิษ) 
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6. ข�อเสนอแนะ 
1. กําชับพนักงานส#วนตําบลท่ีจัดทําโครงการให�รายงานผลการดําเนินโครงการทุกโครงการ เพ่ือให�

ประชาชนรับรู�และร#วมตรวจสอบได�ย#างโปร#งใส 
2. ควรมีการติดตามโครงการท่ีดําเนินการแล�ว เพ่ือพัฒนาต#อยอดให�เกิดเปAนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
3. ควรมีการคัดกรองป;ญหาจากประชาชน โดยพิจาณาความเร#งด#วนและความสําคัญของป;ญหา เพ่ือ

นําไปต้ังเปAนงบประมาณในการแก�ไขป;ญหาของประชาชนในแต#ละป& รวมถึงการขอรับงบประมาณจาก
จังหวัด และหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมมากข้ึน 

4. ควรจัดให�มีบ#อกําจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร� 
5. จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะและรถขยะ ควบคู#กับการจัดกิจกรรมรณรงค�การกําจัดขยะเป&ยก และการคัดแยก

ขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ี 
6. ทําข�อตกลงในชุมชนเพ่ือควบคุมและดําเนินการเก่ียวกับการเผาถ#านในพ้ืนท่ี 
7. ควรรณรงค�ให�เห็นถึงโทษของสารเคมีท้ัง 3 อย#าง และส#งเสริมการใช�สารสกัดจากธรรมชาติแทน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมการออกสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร" 
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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

เร่ือง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
ประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

************************** 

ด�วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ได�
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  ป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข�อ 29 (3)   ทั้งนี้ ได�นําข�อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (e-plan)  มาใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  
ดังกล�าว  โดยคณะกรรมการได�ดําเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  และนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอต�อ    
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล เปJนท่ีเรียบร�อยแล�ว   

 

  ดังน้ัน เพื่อเปJนการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของทางราชการ  องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  
ป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ให�ประชาชนได�รับทราบ ทั้งนี้ 
สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ www.phrasao.go.th และศูนย�ข�อมูลข�าวสารขององค�การ
บริหารส�วนตําบลพระเสาร�  ณ  สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย  
จังหวัดยโสธร  โทรศัพท� ๐ ๔597 0290    

 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

       พูนศักดิ์  สีมารัตน� 
         (นายพูนศักดิ์  สีมารัตน�) 

             ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าท่ี 
               นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

 
 

 


