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ส่วนที ่1 
ทีม่าและความส าคญัของการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 
28  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแคน ประกอบด้วย 
  1.  นายหมุน     สิงห์ค า  ผู้แทน ส.อบต.   ประธานกรรมการ 
  2.  นายฉวี      รัตนวัน  ผู้แทน อบต.   กรรมการ 
  3.  นายทอง  แจ่มศรี  ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
  4.  นายไพรวัน    ชุมจันทร์ ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
  5.  นายบุตรศรี   พาหา  ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
  6.  นายสิน   ยางงาม  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  7.  นายอุทัย   สิงห์ทอง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  8.  นายสุพิชญ์    ปูพบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  9.  นายพูนทรัพย์   บัวส่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10. นางบุญแทน   แก้วใสย์ ผู้แทน อบต.   กรรมการ 
  11. นางพัชรียา   เขตนิมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานแผนที่
ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 256๓ เป็นหลัก
เนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 
     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
1.1  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

  1.2  การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 
       1.3  การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
       1.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        1.5  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          1.6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1  การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 

       1.2  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น 
  1.3  ส่งเสริม/สนับสนุนองค์ความรู้ชุมชน /ท้องถิ่น 

  

3. ยุทธศาสตร์  การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
       3.1  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
       3.2  การพัฒนาไฟฟ้าและเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร 
       

4. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และหลักธรรมอันดีงามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

             4.1  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และหลักธรรมอันดีงาม 
   

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                5.1 ส่งเสริม / สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 

  6.2 การพัฒนาบุคลากร 

     6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  6.4 การด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคน ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 

     พันธกิจที่ 1 พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยได้รับการบริการสาธารณะ
ครบทุกด้าน 
     พันธกิจที่ 2 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
     พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
     พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      พันธกิจที่  6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีส่วนร่วมจากทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
      1.  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา พัฒนาสุขภาพ  การบริการด้าน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยของชมชุน
และสังคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก  
      2.  เพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างทางการเกษตรให้ดีขึ้น   
      4.  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป   
      5.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล และการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและท้องถิ่น และทรัพยากรดินมี
คุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      6.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 3 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
 

 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564  

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชนให้
เป็นเมืองน่า
อยู่ 

148 25,375,400 251 123,080,758 200 100,448,703 254 118,938,563 

 
 
 
254 

 
 
 

107,706,599 

2. 
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเข็ม
แข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

24 2,930,000 24 2,930,000 25 7,090,000 28 8,270,000 

 
 
 
 
 
28 

 
 
 
 
 

7,790,000 

3.  
ยุทธศาสตร์ 
การสร้าง
มูลค่าเพิม่
ทาง
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร  

43 7,200,000 43 7,200,000 44 9,200,000 44 10,200,000 

 
 
 

 
44 

 
 
 

 
11,200,000 

4.  
ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ขนบธรรม 
เนียม 
ประเพณี    

และ
หลักธรรม
อันดีงามเกิด
ประโยชน์
ต่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม 

13 867,000 13 902,000 8 645,000 14 832,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,052,000 
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5.การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
และการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

13 560,000 13 560,000 14 590,000 16 930,000 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 

 
 

930,000 

6.การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

30 4,122,000 31 5,631,000 30 5,899,000 32 5,711,000 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

5,431,000 

รวม 271 41,054,400 375 140,303,758 321 123,872,703 388 144,881,563 384 134,109,599 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบ กันยายน ๒๕๖๒ – ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
        ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ๕  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕  ปี 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 256๓ รอบเดือนกันยายน 25๖๒ - เดือนตุลาคม ๒56๓ 

 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ    90         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2563          388         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     90  x  100 =      23.20 % 
       388 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่ 

อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่ 37 100 - - - - - - - - 37 100 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 100 - - - - - - - - 2 100 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

5 100 - - - - - - - - 5 100 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
หลักธรรมอันดีงามเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2 100 - - - - - - - - 2 100 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาการท่องเท่ียวและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 
3 

 
100 - -   - - - - - - 3 100 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

41 100 - - - - - - - - 41 100 

รวม 90 100 - - - - - - - - 90 100 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 256๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม 256๒-เดือนกันยายน 256๓) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด. 
อบต.เมืองแคน 

   170,000.00 169,000.00 

2. เงินอุดหนุนโครงการขุดลอกหนองแสง 
บ้านแสง หมู่ ๒ 

   146,000.00 143,000.00 

3. เงินอุดหนุนโครงการขุดลอกหนองทาง
บ้านบอน  หมู่ ๑ 

   220,000.00 210,000.00 

 เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย) 

   5,000,000.00  

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางบ้านเมืองแคน ม.1 ถึงสุด
เขต ต าบลเมืองแคน (บ้านหนองคา้งไฟ 
ต าบลหว้านค า) 

   500,000.00 490,000.00 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางสี่แยกบ้านดวนน้อย ม.4 ไป
หนองหล่ม 

   500,000.00 490,000.00 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางบ้านหนองเลา ม.14 ถึงสดุ
เขต ต าบลเมืองแคน 

   500,000.00 490,000.00 

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางจากถนนลาดยางบ้านหนอง
ปลาดุก ม.5 ไปหนองสะเอี่ยน 

   500,000.00 490,000.00 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางบ้านยางน้อย ม.8 ไป
(ถนนลาดยางราษไีศลถึงยางชุมน้อย)ไปสาม
แยกบ้านยาง ม.7 

   500,000.00 490,000.00 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางจากถนนลาดยาง
ถนนลาดยางราษีไศลถึงยางชุมน้อย (ทางเข้า
วัดป่าบ้านยาง) ไปฝายคูต้อน ม.6  

   500,000.00 490,000.00 

7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางจากถนนลาดยางบ้านหนอง
ปลาดุก ม.5  ไปบ้านดวน ม.4 

   500,000.00 490,000.00 
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก ถนนสายบ้านเมืองแคน ม.11 ถึงสดุ
เขต ต าบลไผ่ (บ้านคูสระ ต าบลไผ)่ 

   500,000.00 490,000.00 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก บ้านหนองเลา ม.14 ไป สุดเขต
ต าบลเมืองแคน 

   500,000.00 490,000.00 

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
หินคลุก สายทางจากถนนลาดยางสายราษี
ไศลถึงยางชุมน้อย(อู่ชาลี)ไปฝายคตู้อน  ม.
10 

   500,000.00 490,000.00 

รวม  5,536,000.00  5,422,000.00 
6.โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 256๓ (เบิกตัดปี)(ระหว่างเดือนตุลาคม 256๒-เดือนกันยายน 256๓) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแสง ม.
9 ช่วงที่ 1 (สายหนองแฝก) 

   92,000.00 70,000.00 

2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแสง ม.
9 ช่วงที่ 2 (สายหนองแฝก) 

   145,000.00 142,000.00 

3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยาง
น้อย ม.8  (สายถนนลาดยางถึงหนองพ่องอ) 

   251,000.00 248,000.00 

4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยาง ม.
7 (สายถนนลาดยางถึงฝายพ่อเกนิ) 

   251,000.00 247,000.00 

5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ปลาดุก ม.5  (สายสวนนายสงสี ทีคา ถึงนาย
สุตา ปูพบุญ) 

   258,000.00 253,500.00 

รวม  997,000.00  960,500.00 
 
หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  25๖๑ – 3๐ กันยายน  2562 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณ
จ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 ข้อเสนอแนะ 
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 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ อบต. 5,000        3,500 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2๐,๐๐๐ 16,377 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 
โรงเรียน ๒แห่ง 

9๑0,๐๐๐ 774,092.94 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศพด. 416,๐๐๐ ๔06,70๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 

960,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   84๘,๐๐๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนบ้านยาง 

๖0๐,๐๐๐ ๕32,๐๐๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียนค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

96,050 53,190 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

๘ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

144,500 141,100 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

9 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1-14 

28๐,๐๐๐ 28๐,๐๐๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

10 ค่าจัดซื้อวัสดุสารก าจัดยุงลาย 10๐,๐๐๐ ๙๕,๔๐๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

11 โครงการวิถีธรรมน าความสุขสู่ครอบครัว ๑0๐,๐๐๐ 52,๐๐๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

12 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
 

5,๐๐๐ 5,00๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
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13 ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย 90,000 31,200 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

14 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,250 30,540 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

15 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,408,80๐ 8,812,500 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

16 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,072,0๐๐ 2,704,800 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

17 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,๐๐๐ ๓๖,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษีไศล – ยาง
ชุมน้อย(อู่ชาลี)ไปฝายคูต้อน ม.10 

๑0๐,๐๐๐ ๙8,5๐๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายทวี-ป่า
ช้า บ้านแคนค า  หมู่ 12 

 
100,000 

 
96,500 

ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 ไปสุดเขต
ต าบลเมืองแคน(บ้านดอนม่วงต าบลหว้านค า) 

100,000 94,0๐๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดวนน้อย 
ม.4 ไปสุดเขตต าบลเมืองแคน (บ้านเมี่ยง 
ต าบลไผ่) 

100,๐๐๐ 98,0๐๐ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ
 

                                            รวม 17,778,600 15,149,399.94   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

                        -     
     

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑ อุดหนุนการไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ม.8 

10๐,๐๐๐ 9๙,669.04  
ตามข้อบัญญัต ิ  

๒ อุดหนุนการไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร(ขยายหม้อแปลง) ม.7 

๑๐๐,๐๐๐ ๙8,023.92 
ตามข้อบัญญัต ิ  

3 อุดหนุนการไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ม.13 

10๐,๐๐๐ ๙0,111.02 
ตามข้อบัญญัต ิ  
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4 อุดหนุนการไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ม.9 

10๐,๐๐๐ 85,430.52 
ตามข้อบัญญัต ิ  

5 อุดหนุนการไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ม.2 

๑๐๐,๐๐๐ ๙8,893.37 
ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม 50๐,๐๐๐ 472,127.87   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และหลักธรรมอันดีงามเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุน อ าเภอโครงการงานรัฐพิธี ปี ๒๕๖3 ๘,000 8,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
๒ ค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 49,800 ตามข้อบัญญัต ิ  
      
      
      

      

      

รวม 58,0๐0 57,8๐0   
  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการโต๊ะจีนลิง 20,000 19,500 ตามข้อบัญญัต ิ  
2 จัดซื้อวัสดุอาหารลิง ๕๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัต ิ  
3 โครงการขับเคลื่อนการท างานด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”
ระดับต าบล 

25,000 5,932 ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม 95,000 75,432   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

300,000 219,095 ตามข้อบัญญัต ิ  

2 ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ 
อบต. 

๓๖,๐๐๐ 11,540.๗6 ตามข้อบัญญัต ิ  

๓ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์ 385,๐๐๐ 57,060 ตามข้อบัญญัต ิ  
๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 15,0๐๐ 14,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 68,๐๐๐ 65,4๐๐ ตามข้อบัญญัต ิ  
๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑90,๐๐๐ ๑44,2๐7 ตามข้อบัญญัต ิ  
๗ ค่าวัสดุส านักงาน 250,000 159,341 ตามข้อบัญญัต ิ  
๘ วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 19,987 ตามข้อบัญญัต ิ  
๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 24,320 ตามข้อบัญญัต ิ  

๑๐ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90000 37,212.45 ตามข้อบัญญัต ิ  
๑๑ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 226,000 157,140 ตามข้อบัญญัต ิ  
๑๒ ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 10,0๐๐ 12,6๐๐ ตามข้อบัญญัต ิ  
๑๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,0๐๐ 

โอนเพิ่ม 
4,300 

46,๐77.35 ตามข้อบัญญัต ิ  

๑๔ ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่๙) 8,500 6,900 ตามข้อบัญญัต ิ  
๑๕ ล าโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 8,300 8,300 ตามข้อบัญญัต ิ  

๑๖ เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 2,1๐๐ 2,040 ตามข้อบัญญัต ิ  

๑๗ ค่าไฟ 290,000 184,848.14 ตามข้อบัญญัต ิ สนง,ศพด 

๑๘ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 10,60๐.00 10,40๐  โอนตั้งจ่าย
ใหม่ 

๑๙ ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 2,585.12 ตามข้อบัญญัต ิ  

๒๐ ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 1,041.60 ตามข้อบัญญัต ิ  

21 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000 76,572.66 ตามข้อบัญญัต ิ  

22 ค่ารังวัดที่สาธารณะประโยชน์ 4๐,๐๐๐ 12,146 ตามข้อบัญญัต ิ  

23 อุดหนุน อบต.หนองแค ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
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24 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต. 5,000 3,500 ตามข้อบัญญัต ิ  

25 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 1,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

26 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 1,272 ตามข้อบัญญัต ิ  

27 เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง 118,000 115,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

28 เครื่องปรับอากาศขนาด 20,000BTU 30,600 29,900 ตามข้อบัญญัต ิ  

29 วัสดุก่อสร้าง 120,000 13,748 ตามข้อบัญญัต ิ  

30                                                                                                                   เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000BTU 46,000 21,900 ตามข้อบัญญัต ิ  

31 ชุดทดสอบความข้นเหลว 7,500 7,400 ตามข้อบัญญัต ิ  

32 แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม 6,900 6,800 ตามข้อบัญญัต ิ  

33 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,000 7,500 ตามข้อบัญญัต ิ  

34 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15,000 14,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

35 ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 7,000 7,000 ตามข้อบัญญัต ิ โอนตั้งจ่าย
ใหม่ 

36 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 27,500 27,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม 2,722,300 ๑,558,834.08   
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โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
2 ค่าตักสิ่งปฏกูล 20,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัต ิ  
3 ค่ารับวารสารหนังสือ 1,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา 

1,000  ตามข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

800,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ส านักปลัด) 100,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

6 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล(ส านักปลัด) 5,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคัดเลือกสอบ
คัดเลือกเลือกพนักงานส่วนต าบล(กองคลัง) 

25,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

8 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

10 วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,800 - ตามข้อบัญญัต ิ  

11 ข้อแยกสามทางทองเหลือง 9,800 - ตามข้อบัญญัต ิ  

12 ชุดปฏิบัติหน้าที่งานดับเพลิงครบชุด 58,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

13 สายดูดน้ าดับเพลิงพร้อมชุดหัวดูดน้ า 19,500 - ตามข้อบัญญัต ิ  

14 สายส่งน้ าดับเพลิงเส้นใยโพลิเอสเตอร์ 22,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

15 ค่าเช่าบ้าน(กองการศึกษา) 36,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

16 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล(กองการศึกษา) 5,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (งานระดับก่อน
วัยเรียน) 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

18 วัสดุส านักงาน(งานระดับก่อนวัยเรียน) 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

19 วัสดุงานบ้านงานครัว(งานระดับก่อนวัยเรียน) 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

20 วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

21 วัสดุคอมพิวเตอร์(งานระดับก่อนวัยเรียน) 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

22 วัสดุการเกษตร 3,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(กองสวัสดิการ
สังคม) 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

24 วัสดุก่อสร้าง(กองสวัสดิการสังคม) 100,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองช่าง) 4,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม 1,337,100    
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โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

26 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ส าหรับกระดาษขนาด A3 54,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
27 โครงการกิจกรรมแหล่งน้ าสดใส ชุมชนสุดสวย 20,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัต ิ  
28 โครงการต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

29 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

89,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

30 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน 35,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

31 โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ big 
cleaning day 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

32 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานฯ 

70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

33 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอราษีไศล 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

34      

35 โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชนและ
ประชาชน 

150,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

36 อุดหนุนกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

37 อุดหนุนส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยในการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

150,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

38 รายจ่ายเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

39 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี กิจกรรมต่างๆตาม
นโยบายหรือค าสั่ง 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

40 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

41 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(งานบริการสาธารณสุข) 20,000    

42 เงนิช่วยพิเศษ (งบกลาง) 40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม 758,000 -   
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โครงการที่โอนลด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ โอนลด คงเหลือ 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล(ส านักปลัด) 

25,000 25,000 -  

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจ าท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐   

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

20,000 20,000   

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย 20,000 20,000   

5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กอง
คลัง) 

35,000 30,000 5,000  

6 ค่าเช่าบ้าน(กองคลัง) 36,000 21,000 3,000 ใช้12,000 

7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาชิก อปพร. 20,000 20,000   

8 ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

20,000 20,000   

9 ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย 100,000 90,730   

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง 

100,000 100,000   

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสา
สารณภัย 

50,000 50,000   

12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กอง
การศึกษา) 

5,000 5,000   

13 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

144,000 144,000   

14 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กอง
สวัสดิการสังคม) 

30,000 30,000   

15 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขต
ต าบลเมืองแคน 

50,000 50,000   

16 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
(กองช่าง) 

20,000 20,000   

17 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 158,000 55,000 41,200 ใช้ 61,800 

18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองช่าง) 40,000 10,000 25,100 ใช้ 4,900 

19 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง) 50,000 7,000 28,360 ใช้14,640 

20 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(งานระดับก่อนวัย
เรียน) 

50,000 50,000 -  
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21 วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) 120,000 20,000 86,252 ใช้13,748 

22 เงินส ารองจ่าย 400,000 141,700 206,940.
75 

ใช้
51,359.2

5 
23 โครงการกลุมเกษตรอินทรีย์รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว 10,000 10,000 -  

24 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเมืองแคน 100,000 100,000 -  

25 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 90,000 8,770 266 ใช้ 80,964 

รวม 1,703,000 1,058,200 396,118.75 239,411.25 
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สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                      โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  132  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     54    ราย 

- หญิง  จ านวน     78    ราย 
 

 อาย ุ - ต่ ากว่า   20   ปี จ านวน   6  ราย    - 20 – 30 ปี  จ านวน   14  ราย     - 31 – 40 ปี  จ านวน   26  ราย 
  -  41 – 50 ปี      จ านวน  29 ราย - 51 – 60 ปี  จ านวน   28  ราย     - มากกว่า  60  ปี  จ านวน  29 ราย 
 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา       จ านวน   74    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    35  ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า     จ านวน    1    ราย   - ปริญญาตรี      จ านวน    15   ราย 
 - สูงกว่าปริญญาตรี               จ านวน     1    ราย    - อื่น ๆ            จ านวน    6   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน      6  ราย         - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน      2   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน    2  ราย       - รับจ้าง                จ านวน    20  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน     8 ราย       - เกษตรกร             จ านวน   93    ราย     

- อ่ืน ๆ จ านวน  1  ราย 
 
                                   

 
              สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                      โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  132  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     54    ราย 

- หญิง  จ านวน     78    ราย 
 

 อาย ุ - ต่ ากว่า   20   ปี จ านวน   6  ราย    - 20 – 30 ปี  จ านวน   14  ราย     - 31 – 40 ปี  จ านวน   26  ราย 
  -  41 – 50 ปี      จ านวน  29 ราย - 51 – 60 ปี  จ านวน   28  ราย     - มากกว่า  60  ปี  จ านวน  29 ราย 
 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา       จ านวน   74    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    35  ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า     จ านวน    1    ราย   - ปริญญาตรี      จ านวน    15   ราย 
 - สูงกว่าปริญญาตรี               จ านวน     1    ราย    - อื่น ๆ            จ านวน    6   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน      6  ราย         - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน      2   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน    2  ราย       - รับจ้าง                จ านวน    20  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน     8 ราย       - เกษตรกร             จ านวน   93    ราย     

- อ่ืน ๆ จ านวน  1  ราย 
 

 

                             ส่วนที่  4 
                         ติดตามและประเมินผล 
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ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก

ที่สดุ 
(5 คะแนน) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

พอใจ
มาก 

(4คะแนน) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

พอใจปาน
กลาง(3 
คะแนน) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

พอใจ
น้อย 

(2 คะแนน) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(1 คะแนน) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

24 18.18 40                                           30.30 53 40.15 12 9.09 2 1.51 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

18 13.63 51 38.63 49 37.12 12 9.09 1 0.75 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

23 17.42 40 30.30 54 40.90 13 9.84 2 1.51 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 

23 17.42 37 28.03 52 39.39 12 9.09 3 2.27 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

27 20.45 27 20.45 49 37.12 30 22.72 3 2.27 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

20 15.15 40 30.30 49 37.12 17 12.87 3 2.27 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปญัหา 

21 15.90 37 28.03 57 43.18 13 9.84 3 2.27 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 

28 21.21 38 28.78 53 40.15 10 7.57 2 1.51 

รวม 184 - 300 - 416 - 119 - 19 1,038 
           
 
ในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีตัวเลือกให้ตอบเพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
   
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   132    ราย    
   

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.เมืองแคน ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจ านวน 
หัวข้อประเด็น ทั้ง 8  ข้อ นั้น คิดเป็นร้อยละ  38.63 
 
 
 
      

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
พอใจมากที่สุด 5          78.63 
พอใจมาก 4 
พอใจปานกลาง 3 
พอใจ 2 
ไม่พอใจ 1 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.13 

รวม 8.54 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.53 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5.34 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.34 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 5.41 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.40 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.00 

รวม 5.52 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.90 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.10 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.98 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.00 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.78 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 5.97 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.04 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.33 

รวม 6.01 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ                     
หลักธรรมอันดีงามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.83 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.25 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.23 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.10 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.10 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 6.73 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.18 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.49 

รวม 6.23 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเทีย่วและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.18 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.33 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.13 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 6.15 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.29 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 6.25 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.46 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.59 

รวม 6.29 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.41 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.95 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.25 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 5.87 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.94 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 6.03 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 6.03 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.23 

รวม 6.08 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
  5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 

6. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้การ 
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
  4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
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