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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า ฝาย อ่างเก็บน้้า 
  2. พัฒนาระบบจราจร 
  3. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 เปลี่ยนแทงค์น้้าหมู่บนบ้านนายน้อย 
เป็นถังทรงแชมเปญ  
 

หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น 591,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
พื้นผิวจราจร 1,500.00 ตารางเมตร 
 

หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ 
      ซอย5.1  

 

706,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

3 เรียงหินทางเข้าสระน้้าประปา 
 

หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง 281,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง  
จ้านวน 2 แห่ง 
ขนาดท่อ 1.8 x 1.8 x 1.8  
 

หมู่ที่ 11 บ้านโปุงกก 
   1. สายทุ่งแฝก-โปุงกก 

2. สายห้วยตาม่วง-โปุงกก 

780,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

5 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข 2527 
 
 

หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง 
บริเวณล้าห้วยโปุงห้วยตอง 

 

676,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต้าบล 
เนื่องจากน้้าท่วมถนนพัง 
 

หมู่ที่2,3,4,6,8,9,10,11 224,000 ส้ารองจ่าย 
กรณีฉุกเฉิน 

7 ก่อสร้างสนามฟุตซอล  
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  
 

หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส้าโรง 1,540,000 เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

8 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถัง 
ทรงแชมเปญ  
ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตประปา 
ท่อพีวีซี ขนาด 2.5 น้ิว  
 

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง 1,440,935 เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
10 บ้านทุ่งเคล็ด ซอยบ้านนายตุ่น 
จันทร์อินทรีย์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
240 ม. พ้ืนที่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า  
960 ตร.ม. 
 

หมู่ที่10 
บ้านทุ่งเคล็ด 

494,000 งบปกต ิ
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่12 บ้านเขาแดน สายอุดมสุข 
(ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 300 ม. มีพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. 

หมู่ที่12 
บ้านเขาแดน 

 

473,000 งบปกต ิ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี่4 บ้านรางเฆ่ ซอยเศรษฐีเชื่อมต่อ
เส้นเดิม ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 
ม. มีพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

หมู่ที่4  
บ้านรางเฆ่ 

475,000 งบปกติ 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่7 บ้านพุม่วง สายหนองตารุณ-
ลานมัน ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 240 ม. พื้นที่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 
960 ตร.ม. 

หมู่ที่7 
บ้านพุม่วง 

494,000 งบปกต ิ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่13 บ้านท่าลาบ ซอยบ้าน 
 ร.ต.ต.รุ่งศักดิ์ เผ่ากลิ่น-หนองม่วง 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. พ้ืนที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. 

หมู่ที่13 
บ้านท่าลาบ 

 

494,000 งบปกต ิ

14 ก่อสร้างถนนแบบให้น้้าล้นผ่าน  
หมู่ที่12 บ้านเขาแดน ขนาดกว้าง 
 4 ม. ยาว 10 ม. 

หมู่ที่12 
บ้านเขาแดน 

250,000 งบปกต ิ

15 
 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่10 บ้านทุ่งเคล็ด บริเวณ
บ้านนายระเบียบ ศรัทธาผล ท่อขนาด 
1.80x1.80 ม. ยาว 8 ม. 

หมู่ที่10 
บ้านทุ่งเคล็ด 

374,000 งบปกต ิ

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อ หมู่ที่2 บ้านทุ่งแจง ซอยบุญมี
เกษตร ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. 
มีพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม.  

หมู่ที่2 
บ้านทุ่งแจง 

389,000 งบปกต ิ

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ 

ภายในต้าบล 
หมู่ที่ 2,3,4,6,8,9,10,11 

 

11,200 งบปกต ิ
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

18 ซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ  
จ้านวน 6 จุด 

ภายในต้าบล 24,849 
 
 

งบปกต ิ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
ท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่องทาง หมู่ที่14 
บ้านห้วยส้าโรง สายทางเข้าซอยดงยาง 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. มีพ้ืนที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
1.80x1.80 ม.ยาว 4 ม.  
 

หมู่ที่14  
บ้านห้วยส้าโรง 

555,000 
 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เนื่องจากอยู่
ระหว่าง

ด้าเนินการ
ประกาศสอบราคา 

20 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่3 บ้านแก้มอ้น บริเวณบ้านนาย
ประทวน ใจซื่อ ถึงบ้าน นางอ่อนศรี 
แก้วกาญจน์ 
 

หมู่ที่3  
บ้านแก้มอ้น 

422,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

21 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต ชนิด 2 
ช่องทาง หมู่ที่8 บ้านพุตะเคียน- หุบ   
พ่อเต่า บริเวณบ้านนายสอ  
 

หมู่ที่8 
บ้านพุตะเคียน 

330,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่6 บ้านหนองปากชัฎ 

หมู่ที่6 
บ้านหนองปากชัฎ 

 

553,500 จ่ายขาดเงินสะสม 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่9 บ้านสันดอน  
 

หมู่ที่9 
บ้านสันดอน 

601,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่5  บ้านวังปลา  สายล้าภาชี
เชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอยบ้านผู้ใหญ่) 
 

หมู่ที่5 
บ้านวังปลา 

 

519,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

25 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
68 สาย 
 

ภายในต้าบลแก้มอ้น 820,000 กันเงิน 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานเอง จ านวน 23 โครงการ 10,537,549  
โครงการที่ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน 2 โครงการ 2,980,935 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
จ านวน – โครงการ 

-  

รวมทั้งสิ้น  25  โครงการ 13,518,484  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  2. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
  4. ส่งเสริมอาชีพและการด้าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านแก้มอ้น 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก้มอ้น      

77,262.28 
      

เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. โรงเรียนภายในต้าบล 
จ้านวน 9 แห่ง 

 

1,198,140.18 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จ้านวน 157 คน ได้แก่ 
เด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และ
พนักงานกองการศึกษา 
 

จังหวัดเพชรบุรี 31,521 ศึ ก ษา น อก สถ า นที่  ณ   
ด่านกักสัตว์เพชรบุรี และ
หาดชะอ้า 
 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก้มอ้น 

227,720 เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

โรงเรียนภายในต้าบล 
จ้านวน 9 แห่ง 

 

3,807,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้าบลแก้มอ้น 22, 
409 

ส้ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

7 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ 
ได้รับเบี้ย คนละ 500บาท/เดือน 
 

หมู่ที่1-15 51,500 จ้านวน 10 ราย 

8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
อายุระหว่าง 60-69 ได้รับ 600 บาท/เดือน 
อายุระหว่าง 70-79 ได้รับ 700 บาท/เดือน 
อายุระหว่าง 80-89 ได้รับ 800 บาท/เดือน 
อายุตั้งแต่ 90 ปีข้ึนไป ได้รับ 1,000 บาท/
เดือน 
 

หมู่ที่1-15 9,433,000 (ต.ค.59 – ก.ย.60) 
ตุลาคม 1,220 ราย 
พฤศจิกายน 1,219 ราย 
ธันวาคม 1,214 ราย 
มกราคม 1,212 ราย 
กุมภาพันธ์ 1,212 ราย 
มีนาคม 1,208 ราย 
เมษายน 1,207 ราย 
พฤษภาคม 1,204 ราย 
มิถุนายน 1,198 ราย 
กรกฎาคม 1,196 ราย 
สิงหาคม 1,191 ราย 
กันยายน 1,188 ราย 
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

9 เบี้ยคนพิการ 
ได้รับเบี้ย คนละ 800 บาท/เดือน 
 

หมู่ที่1-15 2,936,800 ตุลาคม 293 ราย 
พฤศจิกายน 300 ราย 
ธันวาคม 301 ราย 
มกราคม 300 ราย 
กุมภาพันธ์ 302 ราย 
มีนาคม 304 ราย 
เมษายน 306 ราย 
พฤษภาคม 306 ราย 
มิถุนายน 308 ราย 
กรกฎาคม 315 ราย 
สิงหาคม 315 ราย 
กันยายน 321 ราย 

10 จัดซื้อทรายอะเบท 26 ถัง และหัวน้้ายา
ก้าจัดยุง 12 ลิตร 
 

ต้าบลแก้มอ้น 99,500 ส้านักปลัด 

11 โครงการปูองกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า 
 

ต้าบลแก้มอ้น 50,642 ส้านักปลัด 
-ค่าปูายไวนิล  
จ้านวน 642 บาท 
-ค่าวัคซีน 2,000ชุด 
จ้านวน 50,000 บาท 

12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน สตรี และ
กลุ่มอาชีพต้าบลแก้มอ้น 

อบต.แก้มอ้น 
ในวันที่ 14 ก.ย.2560 

31,917.61 ส้านักปลัด 
-ค่าวิทยากร 
 จ้านวน 7,200 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
จ้านวน 18,630 บาท 
-ค่าปูายไวนิล  
จ้านวน 387.61 บาท 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ้านวน 3,000 บาท 
-อาหารกลางวัน 
จ้านวน 2,700 บาท 

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
ต้าบลแก้มอ้น 

โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราช อ.จอมบึง 

 
 

49,493 กองการศึกษา 
-จัดซ้ือชุดนักกีฬาฟุตบอล
และชุดนักกีฬาว่ิงสามพันรัน
พร้อมถุงเท้าและอุปกรณ์
กีฬา 
จ้านวน 45,500 บาท 
-จัดซ้ือน้้ามันมวย ครีม
บรรเทาปวดกล้ามเน้ือ 
น้้าเกลือแร่   ผ้าเย็นขนหนู  
จ้านวน 3,993 บาท 
 

14 จัดซื้อเครื่องออกก้าลังกายพร้อมติดตั้ง 
 

หมู่ที่9 บ้านสันดอน 100,000 
 

กองการศึกษา 
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

15 จัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก้มอ้น 

127,500 กองการศึกษา 

16 อุดหนุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียนภายในต้าบล 

โรงเรียนภายในต้าบล 
จ้านวน 9 แห่ง 

100,000 กองการศึกษา 

17 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 
กิจกรรมให้บริการรถฉุกเฉิน 

ภายในต้าบล 103,210 - ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ
ให้บริการรถฉุกเฉิน 
เดือน ธ.ค.59 – ก.ย.60
เป็นเงิน 91,500 บาท 
- ค่าเสื้อปฏิบัติการกู้ชีพ
ฉุกเฉิน จ้านวน 5 ตัว  
เป็นเงิน 7,250 บาท 
-จัดซ้ือเฝือกคอและถัง
ออกซิเจน 
จ้านวน 4,460 บาท 
 

18 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

อบต.แก้มอ้น ร่วมกับ 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชจอมบึง 

34,300 ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินในการ 
ส่งตัวผู้ปุวยฉุกเฉิน  
เคสละ 350 บาท 
พฤศจิกายน  1 เคส 
ธันวาคม  15  เคส 
มกราคม  11  เคส 
กุมภาพันธ์  10  เคส 
มีนาคม  7  เคส 
เมษายน     14    เคส 
พฤษภาคม    8    เคส 
มิถุนายน      9    เคส 
กรกฎาคม     9    เคส 
สิงหาคม     12    เคส 
กันยายน       7    เคส 
รวม 103 เคส 
สามารถเบิกได้ 98 เคส 
 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานเอง จ านวน 15 โครงการ 13,376,774.89  
โครงการที่ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน – โครงการ -  
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
จ านวน 3 โครงการ 

5,105,140.18 อุดหนุนให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตต้าบล 

รวมทั้งสิ้น  18  โครงการ 18,481,915.07  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล้าดับ

ที่ 
โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ตามโครงการ
นายกพบประชาชน 

หมู่ที่1-15 6,747 เพื่อจ่ายเป็นค่าปูาย 
วัสดุในการด้าเนิน
โครงการ ค่าอาหาร
ว่างและน้้าดื่ม1 มื้อ 
ให้แก่ประชาคมระดับ
ต้าบล  
จ้านวน 235 คน 
วันท่ี 18 พ.ย. 2559 
 

2 โครงการจัดท้าวารสารประชาสัมพันธ์ หมู่ที่1-15 96,200 จัดท้าปฏิทินแขวน 
จ้านวน 2,600 ฉบับ 
ให้กับประชาชน เพื่อ
เป็นช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ ผล
การด้าเนินงานของ
อบต.แก้มอ้น 
ประจ้าปี 2560 

3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ต้าบลแก้มอ้น 17,056 ตั้งจุดตรวจ 1 จุด 
บริเวณสามแยก 
ต้นไม้แดงหมู่ที่3 
จ้านวน 7 วัน 
 

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

ต้าบลแก้มอ้น 11,797.25 ส้านักปลดั 
-ค่าปูายไวนิล  
จ้านวน 963 บ. 
-ค่าปูายไวนิลพร้อมโครง 
จ้านวน 2,434 บ. 
-ค่าเช่าเต้นท์ 3 หลัง 
จ้านวน 8,400 บ. 
 

5 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
- กิจกรรมส่งเสริมการบ้าบัดฟ้ืนฟู      
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จ้านวน 6 คน 
 

ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัด 
ราชบุรี สาขาจอมบึง โรงเรยีน

วัดปุาเขาสมัมะงา 
ระหว่างวันท่ี 19 ก.ค.- 1 ส.ค.60 

39,000 งบประมาณจาก 
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

ด้าเนินการ 
โดยส้านักปลดั 
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

ต้าบลแก้มอ้น 50,350 ส้านักปลดั 
-จัดซื้อชุดกีฬานักฟุตบอล 
15 ชุด 
จ้านวน 5,250 บาท 
-ลูกฟุตบอล 8 ลูก 
จ้านวน 6,400 บาท 
-ปูายไวนิล 
จ้านวน 890.78 บาท 
-ค่าจ้างเตรียมสนาม
ฟุตบอลและเปตอง 
จ้านวน 3,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
จ้านวน 5,000 บาท 
-ค่าเช่าเต้นท์ 
จ้านวน 8,000 บาท 
-ค่าถ้วยรางวัล และ 
ยาบรรเทาปวด 
จ้านวน 12,700 บาท 
-ค่าน้้าดื่ม น้า้แข็ง 
เครื่องดื่ม 
จ้านวน 9,110 บาท 
 

7 จัดซื้อกรวยจราจร จ้านวน 24 อัน 
 

ต้าบลแก้มอ้น 16,320 ส้านักปลดั 
 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานเอง จ านวน 7 โครงการ 237,470.25  
โครงการที่ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน – โครงการ -  
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
จ านวน – โครงการ 

-  

รวมทั้งสิ้น  7  โครงการ 237,470.25  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
  3. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 1      ล้างและซ่อมแอร์ส้านักงาน 
 

อบต.แก้มอ้น 13,400 ทุกส่วนราชการ 
จ้านวน 13 ตัว 
 
 

2 ซ่อมแซมกล้อง CCTV  
 

หมู่ที่3 และหมู่ที่13 
 

11,100 
 
 

 

3 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI 
Lumens  
 

อบต.แก้มอ้น 17,000 จ้านวน 1 เครื่อง 

4 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
 

อบต.แก้มอ้น 18,000 จ้านวน 2 เครื่อง 
 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
รายได้ 

หมู่ที่1-15 18,321 อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
ประชาชนเพื่อจัดเก็บ
ภาษี 
 

6 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลแก้มอ้น  
จ้านวน 88 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 
พนักงาน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
ตัวแทนประชาคม ผู้สูงอายุ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดพิษณุโลก 

394,056 ศึ ก ษ า ดู ง า น  ณ  ศู น ย์
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า
เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาชาน้้ามันและน้้ามัน
พื ช  อ้ า เภอแม่ สาย  จ .
เ ชี ย ง ร าย  ก า รจั ดก า ร
สิ่งแวดล้อมด้านขยะและ
พื้นท่ีสีเขียว เทศบาลนคร
พิษณุ โลก อ้ า เภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
ระหว่างวันท่ี 31 ม.ค.-3 
ก.พ.2560 
 

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับ 
งานประมวลผล แบบที่1  
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้) 
 

อบต.แก้มอ้น 22,000 กองช่าง 
จ้านวน 1 เครื่อง 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล)  
 

อบต.แก้มอ้น 764,000 ส้านักปลดั 
จ้านวน 1 คัน 
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

9 ซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้้าระบบประปา 
หมู่บ้าน 

 

หมู่ที่7 บ้านพุม่วง 9,800 
 

ค่าครุภณัฑ ์
แผนงานการพาณิชย์ 

10 ซ่อมเครื่องจ่ายสารส้มประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง 18,620 
 
 

ค่าใช้สอย 
แผนงานการพาณิชย์ 

11 ซ่อมท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง 14,500 
 

ค่าใช้สอย 
แผนงานการพาณิชย์ 

12 จัดซื้อถังขยะ 4 สี  
จ้านวน 8 ใบ 
 

อบต.แก้มอ้น 15,200 ส้านักปลัด 

13 จัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง 
 

อบต.แก้มอ้น 118,970 ส้านักปลัด 
 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.แก้มอ้น 34,800 ส้านักปลดั 
 

15 จัดซื้อสายดับเพลิงสีแดง 2 เส้น 
 

อบต.แก้มอ้น 28,000 ส้านักปลดั 
 

16 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ผู้บริหารและพนักงาน  
 

อบต.แก้มอ้น 
วันท่ี 6 ก.ค.2560 

3,112.61 ส้านักปลดั 
 

17 จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน  อบต.แก้มอ้น 14,000 ส้านักปลดั 

จ้านวน 1 เครื่อง 
 

18 จัดซื้อพัดลมติดผนัง อบต.แก้มอ้น 3,000 ส้านักปลดั 

จ้านวน 3 ตัว 
 

19 ซ่อมแซมอาคารปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

อบต.แก้มอ้น 52,500 ส้านักปลดั 

20 ซ่อมแซมครัชรถยนต์บรรทุกน้้า 
 
 

อบต.แก้มอ้น 29,014.12 ส้านักปลดั 

21 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร อบต.แก้มอ้น 
 

48,000 ส้านักปลดั 
จ้านวน 4 เครื่อง 

22 จ้างเหมาบริการวางระบบ Network 
 

อบต.แก้มอ้น 30,602 ส้านักปลดั 

23 จัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็กและเก้าอ้ี
ส้านักงาน 
 

อบต.แก้มอ้น 8,590 กองคลัง 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน 
(ถังน้้าไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก้มอ้น 

19,600 กองการศึกษา 

จ้านวน 2 ใบ 
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

25 ต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก้มอ้น 

35,000 
 
 

กองการศึกษา 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานเอง จ านวน 25 โครงการ 1,741,185.73  
โครงการที่ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน - โครงการ -  
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
จ านวน – โครงการ 

-  

รวมทั้งสิ้น  25  โครงการ 1,741,185.73  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
  2. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ขุดลอกเปิดทางน้้าและก้าจัดวัชพืช 
อ่างเก็บน้้า 

หมู่ที่6 บ้านหนองปากชัฎ 98,000 ค่าใช้สอย 
แผนงานการเคหะ 

และชุมชน 

 
 

2 ลอกผักตบชวาล้าห้วยท่าช้าง หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น 37,000 ส้ารองจ่าย 
 
 

3 โครงการพยุงธรรม ค้้าไทย ถวาย 
องค์ราชินี 

วัดแก้มอ้น 
ต้าบลแก้มอ้น 

- ได้รับการสนบัสนุน
จากศูนย์เพาะช้า 
กล้าไม้จังหวัดราชบรุ ี

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานเอง จ านวน 2 โครงการ 135,000  
โครงการที่ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน 1 โครงการ - ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้

จังหวัดราชบุรี 
สนับสนุนพันธ์ไม ้

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
จ านวน – โครงการ 

-  

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 135,000  
 
 
 
 
 



25 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  

ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 1      โครงการสักการะพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5  สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง 

อ้าเภอจอมบึง      24,886 คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯพนักงาน 
ชาวบ้านเผ่าไทย 
ทรงด้า ร่วมเดินขบวน 
แห่เพื่อสักการะพระ
บรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี5  
ณ อ้าเภอจอมบึง 
 

2 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 
“ร้อยรวมดวงใจ ส่งเสด็จสู่ฟูาสุราลัย 
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทย 
ชั่วกาล” 

พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง 

 

55,375 คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
จ้านวน 200 คน 
เข้ากราบพระบรมศพ 
รัชกาลท่ี9 ณ  
พ ร ะ ท่ี น่ั ง ดุ สิ ต ม ห า
ปราสาท ในพระบรม 
มหาราชวัง 
วันท่ี 28 มี.ค. 2560 
 

 3      โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
 

ณ วัดแก้มอ้น  
 

80,260 
 

กองการศึกษา 
-จั ด ซ้ื อ ข อ ง ร า ง วั ล ใ ห้
ส้าหรับประกวดผู้สูงอายุ
สุขภาพดี 9,000 บ. 
-ปูายไวนิล 3,210 บ. 
-ค่าเช่าเต้นท์ 2,500บ. 
-จ้างเหมาท้าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 10,750 
บ. 
-จ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียง 3,000 บ. 
-จ้างเหมาจัดหาชุดการ
แสดง 9,000 บ. 
-ค่ า วั ส ดุ ใ น ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ร ดน้้ า ด้ า หั ว
ผู้สู งอายุและวัสดุอื่นที่
เกี่ยวข้อง 3,000 บ. 
-จ้ า ง เ ห ม า ท้ า อ า ห า ร
กลางวันและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ 37,800 
บ. 
-จ้างเหมาท้าความสะอาด
สถานที่ 2,000 บ. 
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ล้าดับ
ที่ 

โครงการ พ้ืนที่ด้าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

4 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 
กิจกรรมฝึกอบรมจัดท้าดอกไม้จันทน ์
ส้าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

อบต.แก้มอ้น 
ระหว่างวันท่ี 26-28  มิ.ย.
2560 

52,767.61 ส้านักปลดั 
-ค่าปูายไวนิล  
จ้านวน 387.61 บาท 
-ค่าวิทยากร 
จ้านวน 1,350 บาท 
-ค่าวัสดุในการ ท้าดอกไม้ 
จันทน์ 
จ้านวน 38,030 บาท 
-ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 
จ้านวน 13,000 บาท 

5 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง 
ส้าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

อบต.แก้มอ้น 
วันท่ี 15 ส.ค.60 

8,797.61 ส้านักปลดั 
-ค่าปูายไวนิล  
จ้านวน 387.61 บาท 
-จัดซื้อดินถุง 
จ้านวน 2,370 บาท 
-จัดซื้อถุงด้า ปุย๋และ
สารเคมี 
จ้านวน 3,540 บาท 
-จัดซื้อพันธุ์ต้นดาวเรือง 
จ้านวน 2,500 บาท 

6 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 
กิจกรรม อบรมสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาของธงชาติไทยให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

อบต.แก้มอ้น 
วันท่ี 23 ส.ค. 2560 

3,437.61 ส้านักปลดั 
-ค่าวิทยากร 
จ้านวน 1,800 บาท 
-ค่าปูายไวนิล 
จ้านวน 387.61 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
จ้านวน 1,250 บาท 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานเอง จ านวน 6 โครงการ 225,523.83  
โครงการที่ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน - โครงการ -  
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น 
จ านวน – โครงการ 

-  

รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ 225,523.83  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

- รวมโครงการทีใ่ช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น  จ้านวน  78  โครงการ   
  งบประมาณ  26,253,503.07 บาท 
- รวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ้านวน  3  โครงการ 
  งบประมาณ  2,980,935 บาท 
- รวมโครงการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น จ้านวน 3 โครงการ 
  งบประมาณ  5,105,140.18 บาท 
- โครงการรวมทั้งสิ้น  84  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  34,339,578.88 บาท 
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ส่วนที่ ๔ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
           ส่วนต าบลแก้มอ้นในภาพรวม 
  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต้าบลแก้มอ้น ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน 
จ้านวน ๑0๐ ชุด เพื่อส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น          
ในภาพรวม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 

ส่วนที ่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 

ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละของเพศ ของกลุ่มตัวอย่าง 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 59 59.00 
หญิง 41 41.00 
รวม 100 ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๑ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่เป็น     
เพศชายมีจ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีจ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  
41.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

ตารางท่ี ๒ จ านวนและร้อยละของอายุกลุ่มตัวอย่าง 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

อายุต้่ากว่า  20 ปี 1 1.00 
อายุระหว่าง 20 – 30 ป ี 14 14.00 
อายุระหว่าง 31 – 40 ป ี 18 18.00 
อายุระหว่าง 41 – 50 ป ี 31 31.00 
อายุระหว่าง 51 – 60 ป ี 29 29.00 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 7 7.00 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๒  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.๐๐ รองลงมา   
อายุระหว่าง 51-60ปี คิดเป็นร้อยละ 29.๐๐ ระหว่าง 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 18.0๐ ระหว่าง 20-30ปี 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 มากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อายุต่้ากว่า 20ปี คิดเป็นร้อยละ 
1.00 
 

ตารางท่ี ๓ จ านวนและร้อยละของการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่้ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา 55 55.00 
มัธยมศึกษา ปวช. 33 33.00 
ปวท. ปวส. อนุปริญญา 6 6.00 
ปริญญาตรี 5 5.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.00 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 



28 
 
จากตารางที่ ๓   พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่้ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา      
คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.๐๐ ปวท.ปวส.อนุปริญญา คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.00 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐  
 
ตารางท่ี ๔ จ านวนและร้อยละของอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 58 58.00 

รับจ้าง  27 27.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12 12.00 

รับราชการ - - 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
นักเรียน/นักศึกษา 1 1.00 

นักการเมือง - - 
อ่ืนๆ 2 2.00 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 27.00 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.00 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.00 
และอ่ืนๆ (ไม่มีอาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 2.00  
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
๒.๑ ความพึงพอใจในภาพรวม 
ตารางท่ี ๕  จ้านวนและร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหาร               
               ส่วนต้าบลแก้มอ้นในภาพรวม  แยกเป็นรายข้อ   
 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20.๐๐ 80.๐๐ - 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

23.๐๐ 77.๐๐ - 

๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน 
โครงการ/กิจกรรม 

24.๐๐ 74.๐๐ 2.00 

๔)  มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

22.๐๐ 74.๐๐ 4.00 

๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26.๐๐ 71.๐๐ 3.00 

๖)  การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 20.๐๐ 77.๐๐ 3.00 
 

๗)  ผลการด้าเนินการโครงการ/กจิกรรมน้าไปสู่การแกไ้ข 
ปัญหาของประชาชนท้องถิ่น 

25.๐๐ 69.๐๐ 6.00 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ 
กิจกรรม 

23.๐๐ 75.๐๐ 2.00 

 
 จากตารางที่ ๕ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้มอ้น  แยกเป็นรายข้อได้  ดังนี้ 

๑)  ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่         
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 20.๐๐  ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.๐๐            
และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ  0.๐๐  ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

๒) ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม  พบว่าประชาชน 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 23.00 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 77.๐๐  
และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 0.๐๐ ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

๓)  ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พบว่าประชาชน 
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  24.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 74.๐๐ 
และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐  ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๔)  ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 74.๐๐            
และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 ๕)  ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าประชาชน      
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 26.๐๐ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 71.๐๐   
และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๖)  ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 77.๐๐ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ  
3.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๗)  ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 25.๐๐ ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  
69.00 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 8)  ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่       
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 23.00 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 75.๐๐ และไม่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

สรุป ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น  
ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจ เป็นระดับที่มากที่สุด  
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๒.๒การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
ตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ตารางท่ี ๖ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๑ แยกเป็นรายข้อ 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.90 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.94 
๔) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.91 
๕) ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66 
๖) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.98 
๗) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.87 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 

ภาพรวม 63.16 
 

จากตารางที่ ๖  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑)ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.90 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒)ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.91 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๓)ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน  ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.94 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔)ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน  มีคะแนนเฉลี่ย  7.91  คะแนน (คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

๕)ด้านความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.66 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๖)ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.98 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๗)ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.87 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘)ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.99 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

สรุป ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น           
ตามยุทธศาสตร์ที่  ๑ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๖3.16 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)             
คิดเป็นร้อยละ 78.95 

 
/ยุทธศาสตร์ที2่... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตารางท่ี ๗ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๒ แยกเป็นรายข้อ 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.87 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.67 
๔) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.59 
๕) ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.64 
๖) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.91 
๗) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.85 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 

ภาพรวม 62.37 
 

จากตารางที่ ๗  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑)ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.87 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒)ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.86 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๓)ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.67 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔)ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน  มีคะแนนเฉลี่ย  7.59  คะแนน (คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

๕)ด้านความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.64 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๖)ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.91 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๗)ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.85 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘)ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.98 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

สรุป ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น          
ตามยุทธศาสตร์ที่  ๒ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.37 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)             
คิดเป็นร้อยละ 77.96 

 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตารางท่ี ๘  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๓ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.91 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.71 
๔) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.78 
๕) ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 
๖) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.78 
๗) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.83 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 

ภาพรวม 62.37 
 

จากตารางที่ ๘  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้มอ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑)ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.91 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒)ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.78 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๓)ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.71 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔)ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน  มีคะแนนเฉลี่ย  7.78  คะแนน (คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

๕)ด้านความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.54 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๖)ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.78 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๗)ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.83 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘)ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.04 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้า เนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น              
ตามยุทธศาสตร์ที่  ๓ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.37 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)               
คิดเป็นร้อยละ 77.96 

 
/ยุทธศาสตร์ที4่... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ตารางท่ี ๙ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๔ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.86 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.70 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.63 
๔) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.73 
๕) ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.60 
๖) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 8.03 
๗) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.84 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 

ภาพรวม 62.21 
 

จากตารางที่ ๙  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑)ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.86 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒)ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.70 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๓)ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.63 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔)ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน  มีคะแนนเฉลี่ย  7.73  คะแนน (คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

๕)ด้านความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.60 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๖)ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.03 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๗)ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.84 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘)ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.82 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น              
ตามยุทธศาสตร์ที่  4 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.21 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)               
คิดเป็นร้อยละ 77.96 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที5่... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี ๑๐ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๕ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.98 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.80 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
๔) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.72 
๕) ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
๖) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.93 
๗) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.99 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 

ภาพรวม 63.11 
 

จากตารางที่ ๑๐  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานขององค์การบริหาร      
ส่วนต้าบลแก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑)ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.98 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒)ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.80 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๓)ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.86 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔)ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน  มีคะแนนเฉลี่ย  7.72  คะแนน (คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

๕)ด้านความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.78 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๖)ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.93 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๗)ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.99 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘)ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.05 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น              
ตามยุทธศาสตร์ที่  5 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.11 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)               
คิดเป็นร้อยละ 78.88 
 

/ยุทธศาสตร์ที6่... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตารางท่ี ๑๑ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ ๖ แยกเป็นรายข้อ 
 

ความพึงพอใจ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
ค่าเฉลี่ย (x) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.03 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.93 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.71 
๔) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.82 
๕) ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
๖) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.99 
๗) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.07 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 

ภาพรวม 63.31 
 

จากตารางที่ ๑๑  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานขององค์การบริหาร       
ส่วนต้าบลแก้มอ้น  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ แยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑)ด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 8.03 คะแนน (คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) 

๒)ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.93 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๓)ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.71 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ 
คะแนน) 

๔)ด้านการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐  คน  มีคะแนนเฉลี่ย  7.82  คะแนน (คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

๕)ด้านความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 7.78 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๖)ด้านการด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.99 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

๗)ด้านผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน  มีคะแนนเฉลี่ย 8.07 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน) 

๘)ด้านผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมดจ้านวน ๑๐๐ คน มีคะแนนเฉลี่ย 7.98 คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น              
ตามยุทธศาสตร์ที่  6 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.31 คะแนน (คะแนนเต็ม ๘๐คะแนน)               
คิดเป็นร้อยละ 79.13 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ดังนี้ 

เชิงปริมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 -2562) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่1) พ.ศ.2560-2562 มีจ้านวนโครงการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
จ้านวนรวมทั้งสิ้น 221 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ที่1 ด้ านการปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

   มีโครงการบรรจุ ในแผนพัฒนา จ้านวน 118 โครงการ /ด้าเนินการแล้ว เสร็จ           
จ้านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.50 /อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
1.69 /คงเหลือโครงการท่ียังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.81 
  2.ยุทธศาสตร์ที่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    มี โครงการบรรจุ ในแผนพัฒนา จ้ านวน 33 โครงการ /ด้า เนินการแล้ว เสร็จ            
จ้านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.54 /อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 0 โครงการ/คงเหลือโครงการ                  
ที่ยังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.46 
  3.ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

    มี โครงการบรรจุ ในแผนพัฒนา จ้ านวน 15 โครงการ /ด้า เนินการแล้ว เสร็จ            
จ้านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.67/อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 0 โครงการ/คงเหลือโครงการ                   
ที่ยังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 

4.ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   มี โครงการบรรจุ ในแผนพัฒนา จ้ านวน 34 โครงการ/ ด้ า เนินการแล้ ว เสร็ จ            

จ้านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.53 /อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 0 โครงการ/คงเหลือโครงการ                  
ที่ยังไม่ด้าเนินการจ้านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.47  

5.ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   มี โครงการบรรจุ ในแผนพัฒนา จ้ านวน 10 โครงการ/ด้ า เนินการแล้ ว เสร็ จ             
จ้านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00/อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 0 โครงการ/คงเหลือโครงการ                    
ที่ยังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 

6.ยุทศาสตร์ที่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     มี โครงการบรรจุ ใ นแผนพัฒนา  จ้ านวน 11 โครงการ/ด้ า เนินการแล้ ว เสร็ จ               
จ้านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 /อยู่ระหว่างด้าเนินการ  จ้านวน 0 โครงการ/คงเหลือโครงการ                  
ที่ยังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 
  สรุปในเชิงปริมาณ จ้านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2560-2562 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจ้านวน
โครงการรวมทั้งสิ้น จ้านวน 221 โครงการ แต่มีโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด้าเนินการ   
โครงการรวมทั้งสิ้น จ้านวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.00 ของโครงการทั้งหมด ดังนั้นมีโครงการ       
ในแผนพัฒนาที่ยังไม่ด้าเนินการ จ้านวน 137 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.00 ของโครงการทั้งหมด  

ดังนั้นในเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นว่าการน้าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพัฒนา  
ยังไม่บรรลุตามความต้องการของประชาชน เนื่องจากยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินอยู่เป็นจ้านวนมาก 

 

/เชิงคุณภาพ... 
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 เชิงคุณภาพ 
  จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนเพ่ือกรอกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการ
ด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น จ้านวน 100 ฉบับ แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าประชาชน    
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น ในระดับพอใจ                
คิดเป็นร้อยละ 74.62 
 
 ด้านงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้มอ้น สามารถใช้งบประมาณในการด้าเนินงานได้คุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ
โดยงบประมาณที่ใช้ไปบรรลุตามเปูาหมายของโครงการ 

 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แก้มอ้น ดังนี้ 

เห็นควรให้ท้าการแนะน้าประชาคมหมู่บ้านให้เข้าใจในการเสนอโครงการในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นควรเป็นโครงการที่เร่งด่วนและมีความจ้าเป็นโดยยึดประโยชน์สูงสุดและจ้านวนประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุดและจัดล้าดับความส้าคัญโดยยึดจ้านวนประชาชนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเป็นหลัก   
จะท้าให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจ้านวนน้อยลงและสามารถด้าเนินการได้ ตามความต้องการของ
ประชาชน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
            (ลงชื่อ)        สุรพล สร้อยค้า                
                                      (นายสุรพล สร้อยค้า) 
                                                        ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 


