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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลไทยอุดม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมทราบ เพ่ือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบลไทยอุดม และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้   
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ไทยอุดม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึงวันที่ 1 กันยายน ๒๕๖2) ขึ้น   
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ       
ที่ด าเนินการอยู่ ดังนั้น การติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    
สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร
จะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
 การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การด าเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่การติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่
และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมจะส่งให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่
ควรจะเป็น 
 การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-
going Evaluation) หรือภายหลังที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้

ส่วนท่ี 1  บทน า 
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หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการ 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการด าเนินงานที่จะเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการต่อไป 
 3. เพื่อทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการ เพ่ือใช้วางแผนโครงการในอนาคต 
 

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑.  เพ่ือให้ทราบถึงการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒.  ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

4. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
 

4.. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่ งตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 (ฉบับที่ 3) ข้อ ๑2     
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
      “ต ำบลน่ำอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตร เขตส่งเสริมคุณภำพชีวิต ยึดติดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน” 

 

พันธกิจ (missions) 

 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 3. พัฒนาแหล่งน้้า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
 6. พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ชุมชนท้านุบ้ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็ก เยาวชน 

และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  
4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ท้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมือง การ

ปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
6. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และ

ได้มาตรฐาน  
7. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศน์ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้้าให้สามารถกัก

เก็บน้้าไว้ใช้ได้ตลอดป ี
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
10. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แนวทางการพัฒนา 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้้า 
2. ระบบไฟฟ้าและการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
3. ระบบประปา การขยายเขตประปาและก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร  
2. การส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ  
3  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

1. การฟื้นฟูแหล่งน้้าตามธรรมชาติ 
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 
3. การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
2. การส่งเสริมงานสาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
3. การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
7. การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา 

1. บุคลากรและการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  
2. ระบบการบริหารตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
3. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย          
จะท าการ  ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

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.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
    ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
    ๒. รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

2 104,000 9 3,365,100 11 7,308,000 15 11,756,000 15 35,569,000 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

1 100,000 2 150,000 4 995,000 8 4,097,500 9 727,500 

3. การพัฒนาดา้น
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 1,331,900 8 3,760,400 14 4,078,900 19 29,901,500 18 8,615,800 

4. การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

35 6,771,900 43 9,003,370 63 17,300,400 64 16,633,400 61 25,525,400 

5. การพัฒนาดา้น
การเมือง และการ
บริหาร 

14 1,202,000 18 1,837,000 22 2,525,000 22 2,565,000 20 1,965,000 

รวม 59 9,509,800 80 18,115,870 114 32,207,300 128 64,953,400 123 72,402,700 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 18,115,870 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  โดยให้
ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มากที่สุด จ านวน 43 โครงการ  
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4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 80 โครงการ 

             

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

ปี 2562 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณ 
 ปี 2562 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 
ปี 2562 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

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

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

9 11.25 8 10.00 8 10.00 - - - - - - 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

2 2.50 2 2.50 1 1.25 - - 1 1.25 - - 

3. ด้านแหล่งน้ าและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

8 10.00 7 8.75 3 3.75 1 1.25 3 3.75 - - 

4. ด้านสังคม 
 และคณุภาพชีวิต 

43 53.75 32 40.00 29 36.25 - - 3 3.75 - - 

5. ด้านการเมือง 
การบริหาร 

18 22.50 14 17.50 11 13.75 - - 3 3.75 - - 

รวม 80 100.00 63 78.75 52 65.00 1 1.25 10 12.50 - - 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งหมด 80 โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการ     
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 จ านวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.75 โครงการที่ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.00 และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
12.50  
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

เบิกจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติฯ 2562 

เงินสะสม เบิกจ่ายจาก 
งบหน่วยงานอ่ืน 

รวมเบิกจ่าย 

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

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

11,263,300 40.62 1,186,125 4.77 0 0 9,940,000 35.85 11,126,125 40.12 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

115,000 0.41 100,000 0.36 0 0 0 0 100,000 0.36 

3. การพัฒนาดา้นแหล่ง
น้ าและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2,604,100 9.39 832,844 3.01 0 0 0 0 832,844 3.01 

4. การพัฒนาดา้นสังคม
และคุณภาพชวีิต 

11,641,730 41.98 11,462,656 41.34 0 0 0 0 11,462,656 41.34 

5. การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

2,106,000 7.59 1,574,063 5.68 0 0 0 0 1,574,063 5.68 

รวม 
27,730,130 

 
100.00 

 
15,155,688 

(1) 
54.65 

 
0 
 

0 
 

 9,940,000 
(2) 

35.85 
 

25,095,688 
(1)+(2) 

90.50 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
ในการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 25,059,688 บาท คิดเป็นร้อยละ 
90.50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ แยกเป็นจากงบประมาณในข้อบัญญัติ 15,155,688 บาท 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,940,000 บาท  
  

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอุดหนุน 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สายบ้านวังปืน-ซับน้อย 

   9,990,000 9,940,000 

2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ภายในต าบล 

   1,665,000 - 

รวม 2 โครงการ 2 1 0 11,665,000 9,940,000 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
    2. รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ 
    3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เฉพาะปี 
2562 

โครงการที่ได้รับ             
อนุมัติงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

โครงการที่ได้            
ด าเนินเนินการ           
ในปีงบประมาณ             

พ.ศ.2562 

โครงการที่    
อยูร่ะหว่าง 

การด าเนินการ 

โครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 8 8 - - 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

2 2 1 - 1 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 8 7 3 1 3 

4. การพัฒนาด้านสังคม และคณุภาพ
ชีวิต 43 32 29 - 3 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 18 14 11 - 3 

รวมท้ังสิ้น 
80 

 

63 

(1)+(2)+(3) 

52 

(1) 

1 

(2) 

10 

(3) 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหาร          
ส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาประจ าปี 2562 จ านวน 80 โครงการ       
มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 63 โครงการ มีจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 52 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ และมี
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ โดยยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวน 29 โครงการ  

 



11

โครงการ จ านวน จ านวน หมาย

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งภายในต าบล (ม.5) √ 24,000 24,000

1 0 0 24,000 24,000

2 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบล √

1. หมู่ที่ 6 ซอยบญุเรือง 125 เมตร 16,200 16,200

2. หมู่ที่ 2 ซอยลุงหงวน 300 เมตร 48,000 4,800

3. หมู่ที่ 9 ซอยสมใจ 960 เมตร 51,000 51,000

4. หมู่ที่ 3 ซอยวณีา 102,000 102,000 ต้ังจ่ายใหม่

รวม 217,200 174,000

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า (ม.6) √ 58,700 58,700

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติก คอนกรีต √ 9,990,000 9,940,000 เฉพาะกิจ

สายบา้นซับน้อย - บา้นวงัปนื

5 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยมณีวรรณ √ 49,100 49,100

หมู่ที่ 5 บา้นเขาภหูบี

6 ปรับปรุงและซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า √ 88,000 88,000

ลอดถนนภายในหมู่บา้น (ม.8)

5 0 0 10,427,000 10,333,800

7 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 6 √ 60,000 16,025 อุดหนุน

บา้นไทยสมาน ซอยปู่หนา การไฟฟา้ วน.

8 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 9 √

1. ซอยบรรจง หมู่ที่ 1 ระยะทาง 450 เมตร 24,000 24,000

2. ซอยสระหลวง หมู่ที่ 1 ระยะทาง 800 เมตร 33,000 33,000

3. ซอยสุวรรณ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 370 เมตร 20,000 20,000

4. ซอยนายแหลม หมู่ที่ 2 ระยะทาง 29,000 29,000

300 เมตร

5. ซอยตาธรรม หมู่ที่ 2 ระยะทาง 900 เมตร 40,000 40,000

รายละเอียดการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 ที่

ผลการด าเนินงาน

ตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม 1 โครงการ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ
แล้ว

ต้ังจ่ายใหม่

รวม 5 โครงการ

1.3 แผนงานเคหะชุมชน
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โครงการ จ านวน จ านวน หมาย

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

6. ซอยวงแหวนรอบใน หมู่ที่ 3 ระยะทาง 81,000 81,000

1,600 เมตร

7. ซอยอเนก หมู่ที่ 4 ระยะทาง 790 เมตร 42,000 42,000

8. ซอย 1 หมู่ที่ 4 ระยะทาง 520 เมตร 23,000 23,000

9. ซอยค าเบา้ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร 24,000 24,000

10. ซอยหมู่ 6 เชื่อหมู่ 7 ระยะทาง 65,000 65,000

1,200 เมตร

11. ซอยตาจันทร์ หมู่ 7 ระยะทาง 84,000 84,000

1,700 เมตร

12. ซอยตาส่วน หมู่ 5 ระยะทาง 900 เมตร 30,200 30,200 โอนเพิ่ม

13. ซอยพแุค หมู่ 5 ระยะทาง 2,200 เมตร 37,900 37,900 โอนเพิ่ม

14. ซอยบวัเสริฐ หมู่ 5 ระยะทาง 1,250 เมตร 54,300 54,300 โอนเพิ่ม

15. ซอยตาหนั่น หมู่ 5 ระยะทาง 1,600 เมตร 69,000 69,000 โอนเพิ่ม

16. ซอยเชื่อม หมู่ 9-2 ระยะทาง 1,700 เมตร 38,800 38,800 โอนเพิ่ม

17. ซอยเขาจันทร์แดง ระยะทาง 1,600 เมตร 57,100 57,100 โอนเพิ่ม

รวม 752,300 752,300

2 0 0 812,300 768,325

8 0 0 11,263,300 11,126,125

รวม 2 โครงการ

 ที่

ผลการด าเนินงาน

ตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 8 โครงการ
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โครงการ จ านวน จ านวน หมาย

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง √ 15,000 0

ตามแนวพระราชด าริ

0 0 1 15,000 0

10 อุดหนุนโครงการจัดงานชมพู่หวานและของดี √ 100,000 100,000 อุดหนุน

คลองหาด

1 0 1 100,000 100,000

1 0 1 115,000 100,000

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม 1 โครงการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 1 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 2 โครงการ

 ที่

ผลการด าเนินงาน

ตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้ว
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โครงการ จ านวน จ านวน

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

11 สนับสนุนการจัดท าแนวปอ้งกันไฟปา่ √ 10,000 0

12 โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย √ 30,000 29,844

1 0 1 40,000 29,844

13 ขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค √

1. หมู่ที่ 2 ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 1 บอ่ 89,300 89,300

2. หมู่ที่ 4 ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 2 บอ่ 178,600 174,000

4. หมู่ที่ 6 ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 บอ่ 66,200 66,200

รวม 334,100 329,500

14 ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บา้น √

1. หมู่ที่ 1 ไม่น้อยกวา่ 2,590 ลบ.ม. 98,000 98,000

2. หมู่ที่ 5 ไม่น้อยกวา่  5,905 ลบ.ม. 223,000 213,500

3. หมู่ที่ 6 ไม่น้อยกวา่ 1,937 ลบ.ม. 73,000 70,000

4. หมู่ที่ 9 ไม่น้อยกวา่ 2,537 ลบ.ม. 96,000 92,000

รวม 490,000 473,500

15 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 1,710,000 0

2 1 0 2,534,100 803,000

16 โครงการการปลูกหญ้าแฝก √ 15,000 0

ตามแนวพระราชด าริ

17 โครงการปลูกต้นไม้ √ 15,000 0

0 0 2 30,000 0

3 1 3 2,604,100 832,844

รวม 3 โครงการ

3.3 แผนงานการเกษตร

รวม 2 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 7 โครงการ

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

รวม 2 โครงการ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ
แล้ว

งบประมาณประจ าป ี2562

ตามข้อบญัญตัิ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน

 ที่

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
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โครงการ จ านวน จ านวน

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

18 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิี √ 20,000 20,000 อุดหนุน

19 ติดต้ังสปอร์ตไลท ์สนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ √ 25,000 35,000 โอนเพิ่ม

(โซล่าเซล)

20 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในต าบล √ 368,000 368,000

หมู่ที่ 1,7

21 ขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย √ 181,000 181,000

ภาย ในต าบล หมู่ที่ 2,6

22 ก่อสร้างโดมแบบหลังคาเหล็ก √ 40,000 40,000

5 0 0 634,000 644,000

23 ควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก √ 30,000 159,000 โอนเพิ่ม

24 ควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ √ 90,000 65,232

ตามแนวทางโครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

25 โครงการส ารวจข้อมูลสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์ √ 10,800 0

ตามแนวทางโครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

26 อุดหนุนการด าเนินงานตามโครงการ √ 180,000 0

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

2 0 2 310,800 224,232

27 โครงการฝึกอบรม อปพร. หรือฝึกอบรมทบทวน √ 50,000 75,760

อปพร. ต.ไทยอุดม

28 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ √ 50,000 57,044

ทางถนน

2 0 0 100,000 132,804

โอนเพิ่ม

รวม 2 โรงการ

 ที่

ผลการด าเนินงาน

ตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562 หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

รวม 5 โครงการ

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ด าเนินการ
แล้ว

รวม 4 โครงการ

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โอนเพิ่ม
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โครงการ จ านวน จ านวน

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

29 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ √ 30,000 50,000 โอนเพิ่ม

30 โครงการอาหารเสริม (นม) √ 1,059,660 1,010,000

31 โครงการเยี่ยมบา้นเด็ก √ 5,000 3,460

32 โครงการจัดกิจกรรมของ ศพด. √ 20,000 20,000

อบต.ไทยอุดม (เทดิทลูพระคุณแม่)

33 โครงการอาหารเสริมกลางวนั √ 2,016,000 2,006,100

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร √ 83,000 54,180

สถานศึกษา (รายหวั)

35 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง √ 20,000 17,000

พฒันาการเด็กเล็ก

36 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เช่น √ 25,400 25,400

(DLTV) ประจ า ศพด. อบต.ไทยอุดม

37 สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา (ศพด.) √

จัดสรรส าหรับ เด็กปฐมวยั

(3-5 ป)ี

1. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 21,070 8,320

2. เคร่ืองแบบนักเรียน 14,700 7,200

3. ค่าหนังสือเรียน 9,800 4,800

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,800 4,800

รวม 55,370 25,120

9 0 0 3,314,430 3,211,260

38 โครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ในต าบล √ 22,500 22,500

ไทยอุดม

39 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ √ 99,000 99,000

และผู้ด้อยโอกาส

2 0 0 121,500 121,500

4.4 แผนงานการศึกษา

 ที่

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

รวม 2 โครงการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

รวม 9 โครงการ

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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โครงการ จ านวน จ านวน

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

40 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล √ 200,000 81,728

ประจ าป ี2562

41 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา √ 150,000 150,000 อุดหนุน

ยาเสพติด (จังหวดั/อ าเภอ)

2 0 0 350,000 350,000

42 สนับสนุนการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ √ 130,000 127,860

43 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก √ 30,000 30,000

พระพทุธศาสนาเนื่องในวนัส าคัญทางศาสนา

44 อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานวฒันธรรมเบื้อง √ 60,000 60,000 อุดหนุน

บรูพาและงานกาชาดจังหวดัสระแก้ว

45 อุดหนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬา อปท. √ 30,000 0

สัมพนัธ ์อ.คลองหาด

46 อุดหนุนโครงการกีฬามวยไทย √ 55,000 55,000

ต้านยาเสพติด

4 0 1 305,000 272,860

47 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV √ 6,000 6,000

48 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พกิาร √ 1,540,000 1,488,800

49 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ √ 4,960,000 4,952,400

3 0 0 6,506,000 6,506,000

29 0 3 11,641,730 11,462,656

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ด าเนินการ
แล้ว

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

4.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 2 โครงการ

รวม 5 โครงการ

4.8 แผนงานงบกลาง

รวม 3 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 32 โครงการ

 ที่

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562
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โครงการ จ านวน จ านวน

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

50 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน √ 50,000 0

ทรัพย์สิน

51 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคณะ √ 300,000 476,000 โอนเพิ่ม

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.

และผู้น าชุมชน

52 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ √

ส านักปลัด 100,000 23,444

กองการศึกษา 20,000 4,200

กองคลัง 30,000 8,900

กองช่าง 40,000 10,600

รวม 190,000 47,144

53 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร √ 350,000 0

และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

54 จัดหาวสัดุของ อบต.ไทยอุดม √ 638,000 653,002

เช่น วสัดุส านักงาน วสัดุงานบา้นงานครัว

และวสัดุอื่นๆ

1. ส านักปลัด

2. กองคลัง

55 โครงการซ่อมแซมพสัดุและครุภณัฑ์ √ 95,000 20,000

4 0 2 1,623,000 1,196,146

56 จัดหาวสัดุ ของ อบต.ไทยอุดม √ 130,000 100,000

(วสัดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร.)

(วสัดุเคร่ืองดับเพลิง)

1 0 0 130,000 100,000

57 จัดหาวสัดุของ อบต.ไทยอุดม √

เช่น วสัดุส านักงาน วสัดุคอมฯ

58 ซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ √ 30,000 25,000

2 0 0 133,000 139,169

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม 6 โครงการ

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม 2 โครงการ

รวม 1 โครงการ

5.3 แผนงานการศึกษา

103,000 114,169

 ที่

ผลการด าเนินงานตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณประจ าป ี2562

ด าเนินการ
แล้ว
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โครงการ จ านวน จ านวน

ปงีบประมาณ 2562 งบประมาณ งบประมาณ

จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

(พ.ศ. 2561 – 2564) (บาท) (บาท)

59 จัดหาวสัดุ เช่น วสัดุส านักงาน √ 60,000 32,535

วสัดุคอมฯ วสัดุก่อสร้าง

60 ซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ √ 40,000 15,000

2 0 0 100,000 47,535

61 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ √ 65,000 0

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ

อ าเภอ

62 โครงการประชุมประชาคม √ 15,000 15,000

63 โครงการสร้างความรักความสามัคคี ปรองดอง √ 40,000 76,213 โอนเพิ่ม

สมานฉันท ์เพื่อปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ

2 0 1 120,000 91,213

11 0 3 2,106,000 1,574,063

52 1 10 27,730,130 25,095,688

 ที่

ผลการด าเนินงานตามข้อบญัญตัิ

หมายเหตุ

งบประมาณประจ าป ี2562

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 14 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ

รวม 2 โครงการ

5.4 แผนงานเคหะชุมชน

5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม 3 โครงการ
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บัญชีครุภัณฑ์ 
ที่ได้รับอนุมัตงิบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

 ที ่
รายการครุภัณฑ ์

ปีงบประมาณ 2562  

ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 
ด าเนินการ 

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

แผนงานบริหารทั่วไป (ส านักปลดั) 
ครุภณัฑ์ส ำนักงำน       
1 จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจติอล  

จ ำนวน 1 เครื่อง 
√   120,000 120,000  

2 จัดซื้อเต้นทผ์้ำใบ โครงเหล็ก จ ำนวน 4 
หลังๆละ 40,00 บำท 

√   160,000 160,000  

3 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน 
แบบดับเบิล้แคบ 

√   868,000 864,000 โอนเพิ่ม 

4 เครื่องปรับอำกำศ (แบบแยกส่วน) √   30,100 30,100 โอนใหม่ 
รวม 4 0 0 1,178,100 1,174,100  

ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
1 จัดซื้อตู้เย็นขนำด 7 คิว จ ำนวน 1 ตู้ √   9,400 9,400  

รวม 1 0 0 9,400 9,400  
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง) 
1 ตู้เหล็ก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 5 หลังๆ

ละ 4,800 บำท 
√   24,000 24,000 โอนใหม่ 

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือจับชิดบดิ มี
แผงช้ันประกอบ 3 ช้ิน จ ำนวน 2 หลังๆ
ละ 5,500 บำท 

√   11,000 11,000 โอนใหม่ 

รวม 2 0 0 35,000 35,000  
รวมท้ังสิ้น 7 0 0 1,222,500 1,218,500  
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคม            
ที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน 
เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น  
  2) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนา
สินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นมากข้ึน 
  3) ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง และขุดเจาะบ่อบาดาล ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้       
มากขึ้น มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอก
คลองและการขุดเจาะบ่อบาดาล ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดตลอดปี 
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอกทั้งประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิด
ภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้  และมีการส่งเสริมด้าน
สวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบล ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรากฏว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน                 
ในพ้ืนที่ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง งานก่อสร้าง และหลายๆโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากในการเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ ให้ความส าคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  
  ผลจาการพัฒนา สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ปรากฏว่า สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน และ
ยังขาดการด าเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
  ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งท่องให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน 
  ผลจากการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 3) ด้านแหล่งน้ า และกรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพ้ืนที่ของ สปก .      
ท าให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงลาบเชิงเขาท าให้เป็นอุปสรรคในการ
กักเก็บน้ า  
  ข้อเสนอแนะ ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
  ผลจากการพัฒนา บรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งได้  
 4) ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ปรากฏว่า การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสวัสดิการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง 
ท าให้เกิดการตกหล่น และประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  ข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้น 
  ผลจากการพัฒนา ประชาชนรับทราบถึงสวัสดิการที่พึงจะได้รับบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ข้ึน 
 5) ด้านการเมือง และการบริหาร ปรากฏว่า การจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ยังไม่มีการบริหารจัดการอย่างเต็ม
รูปแบบ ประชาชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน และยังขาดบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้านอย่างเพียงพอ  
  ข้อเสนอแนะ เร่งรัดการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ  
  ผลจากการพัฒนา มีการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านไทยอุดม  จ านวน  14  ครัวเรือน จากจ านวน  138  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 2 บ้านซับน้อย  จ านวน  25  ครัวเรือน จากจ านวน  254  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3 บ้านซับถาวร  จ านวน  28  ครัวเรือน จากจ านวน  278  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเคียน จ านวน  14  ครัวเรือน จากจ านวน  136  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ  จ านวน  15  ครัวเรือน จากจ านวน  145  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 6 บ้านไทยสมาน  จ านวน  14  ครัวเรือน จากจ านวน  138  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี  จ านวน  20  ครัวเรือน จากจ านวน  204  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 8 บ้านพรหมนิมิต  จ านวน  20  ครัวเรือน จากจ านวน  199  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 9 บ้านวังปืน  จ านวน  17  ครัวเรือน จากจ านวน  167  ครัวเรือน 
  รวมทั้งสิน้ จ ำนวน 167 ครัวเรือน  

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 165 ชุด และมีผู้ตอบและส่ง
แบบสอบถาม จ านวน 150 ราย/ครัวเรือน จากครัวเรือนภายในต าบลไทยอุดม จ านวน 1,657 ครัวเรือน                

ส่วนที่ 1 แสดงจ ำนวนข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

1) เพศ 
จ ำนวน
(คน) 

2) อำยุ 
จ ำนวน
(คน) 

3) กำรศึกษำ 
จ ำนวน
(คน) 

4) อำชีพ 
จ ำนวน
(คน) 

ชาย 64 ต่ ากว่า 20 ปี 4 ประถมศึกษา 58 รับราชการ 1 
หญิง 86 20 ปี - 30 ปี 11 มัธยมศึกษา 61 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 22 
รวม 150 31 - 40 ปี 20 อนุปริญญา 7 ธุรกิจส่วนตัว 15 

  
41 - 50 ปี 33 ปริญญาตรี 24 รับจ้าง 34 

  
51 - 60 ปี 73 สูงกว่า ป ตรี 0 นักเรียน/นักศึกษา 16 

  
มากกว่า 60 ปี 9 อ่ืนๆ 0 เกษตรกร 62 

  
รวม 150 รวม 150 อ่ืนๆ - 

       
รวม 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 
กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ พอใจมำก
ที่สุด 

พอใจ
มำก 

พอใจ
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ปรับปรุง 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

44 54 45 5 2 3.89 พอใจมาก 

2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

35 65 42 7 1 3.84 พอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

36 66 39 8 1 3.85 พอใจมาก 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 32 62 54 1 1 3.82 พอใจมาก 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35 63 48 2 2 3.85 พอใจมาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 35 47 64 3 1 3.75 พอใจมาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

40 55 51 3 1 3.87 พอใจมาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

40 60 46 3 1 3.90 พอใจมาก 

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

35 60 49 4 2 3.81 พอใจมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 24.59 39.41 32.44 2.67 0.89 3.84 
พอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละควำมพึงพอใจ 
(3.84 x 100) / 5 

76.83 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  มีความพึงพอใจ มากที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
  มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
  มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
  มีความพึงพอใจ น้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ค่ำเฉลี่ยระดับ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00  หรือร้อยละ 91 – 100 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50  หรือร้อยละ 71 – 90 มีควำมพึงพอใจ มำก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50  หรือร้อยละ 51 – 70 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 หรือร้อยละ 31 – 50 มีความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  หรือร้อยละ 20 – 30 มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 9 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 76.83 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 
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ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม ในแต่ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ พอใจมำก
ที่สุด 

พอใจ
มำก 

พอใจ
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ปรับปรุง 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

35 78 32 3 2 3.94 พอใจมาก 

2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

44 64 36 3 3 3.95 พอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

36 73 33 2 6 3.87 พอใจมาก 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 39 64 38 4 5 3.85 พอใจมาก 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 72 31 2 4 3.96 พอใจมาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40 71 33 4 2 3.95 พอใจมาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

47 64 33 3 3 3.99 พอใจมาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

35 77 34 3 1 3.95 พอใจมาก 

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

40 71 34 1 4 3.95 พอใจมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 26.44 46.96 22.52 1.85 2.22 3.94 
พอใจมำก 

คิดเป็นร้อยละควำมพึงพอใจ 
(3.94 x 100) / 5 

78.71 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
  มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
  มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
  มีความพึงพอใจ น้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ค่ำเฉลี่ยระดับ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00  หรือร้อยละ 91 – 100 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50  หรือร้อยละ 71 – 90 มีควำมพึงพอใจ มำก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50  หรือร้อยละ 51 – 70 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50  หรือร้อยละ 31 – 50 มีความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  หรือร้อยละ 20 – 30 มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 9 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 
78.71 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 



26 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ พอใจมำก
ที่สุด 

พอใจ
มำก 

พอใจ
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ปรับปรุง 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

35 40 70 2 3 3.68 พอใจมาก 

2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

28 44 74 2 2 3.63 พอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

28 47 70 1 4 3.63 พอใจมาก 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 24 47 77 1 1 3.61 พอใจมาก 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23 49 74 3 1 3.60 พอใจมาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40 40 65 4 1 3.76 พอใจมาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

32 39 74 3 2 3.64 พอใจมาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

45 39 64 1 1 3.84 พอใจมาก 

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

52 30 64 3 1 3.86 พอใจมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 22.74 27.78 46.81 1.48 1.19 3.69 
พอใจมำก 

คิดเป็นร้อยละควำมพึงพอใจ 
(3.69 x 100) / 5  

73.88 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
  มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
  มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
  มีความพึงพอใจ น้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ค่ำเฉลี่ยระดับ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00  หรือร้อยละ 91 – 100 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50  หรือร้อยละ 71 – 90 มีความพึงพอใจ มาก 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50  หรือร้อยละ 51 – 70 มีควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50  หรือร้อยละ 31 – 50 มีความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  หรือร้อยละ 20 – 30 มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 9 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ             
ร้อยละ 73.88 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ พอใจมำก
ที่สุด 

พอใจ
มำก 

พอใจ
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ปรับปรุง 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

32 60 55 2 1 3.80 พอใจมาก 

2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

25 66 54 3 2 3.73 พอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

30 59 55 5 1 3.75 พอใจมาก 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 37 54 53 4 2 3.80 พอใจมาก 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 32 51 60 6 1 3.71 พอใจมาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 29 55 61 4 1 3.71 พอใจมาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

32 55 57 5 1 3.75 พอใจมาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

31 53 59 5 2 3.71 พอใจมาก 

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

29 56 59 5 1 3.71 พอใจมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 20.52 37.70 38.00 2.89 0.89 3.74 
พอใจมำก 

คิดเป็นร้อยละควำมพึงพอใจ 
(3.74 x 100) / 5 

74.81    72.28  

 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
  มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
  มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
  มีความพึงพอใจ น้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ค่ำเฉลี่ยระดับ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 หรือร้อยละ 91 – 100 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 หรือร้อยละ 71 – 90 มีควำมพึงพอใจ มำก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 หรือร้อยละ 51 – 70 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 หรือร้อยละ 31 – 50 มีความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 หรือร้อยละ 20 – 30 มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 9 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ 74.81 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ พอใจมำก
ที่สุด 

พอใจ
มำก 

พอใจ
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ปรับปรุง 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

39 51 55 3 2 3.81 พอใจมาก 

2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

43 52 60 3 2 3.82 พอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

32 51 62 3 2 3.72 พอใจมาก 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 39 51 55 2 3 3.81 พอใจมาก 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 56 54 1 1 3.86 พอใจมาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40 53 55 1 1 3.87 พอใจมาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

38 55 53 3 1 3.84 พอใจมาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

44 51 51 2 2 3.89 พอใจมาก 

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

41 51 55 2 1 3.86 พอใจมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 26.22 34.89 37.04 1.48 1.11 3.83 
พอใจมำก 

คิดเป็นร้อยละควำมพึงพอใจ 
(3.83 x 100) / 5 

76.60    73.90  

 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
  มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
  มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
  มีความพึงพอใจ น้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ค่ำเฉลี่ยระดับ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 หรือร้อยละ 91 – 100 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 หรือร้อยละ 71 – 90 มีควำมพึงพอใจ มำก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 หรือร้อยละ 51 – 70 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 หรือร้อยละ 31 – 50 มีความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 หรือร้อยละ 20 – 30 มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 9 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 
76.60 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ พอใจมำก
ที่สุด 

พอใจ
มำก 

พอใจ
ปำน
กลำง 

พอใจ 
น้อย 

ปรับปรุง 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

25 45 66 9 5 3.51 พอใจมาก 

2. การประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

36 42 56 10 6 3.61 พอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

39 48 55 4 4 3.76 พอใจมาก 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 20 59 63 5 3 3.59 พอใจมาก 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25 55 60 9 1 3.63 พอใจมาก 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40 39 63 5 3 3.72 พอใจมาก 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

37 44 62 5 2 3.73 พอใจมาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

45 38 62 2 3 3.80 พอใจมาก 

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

36 44 65 3 2 3.73 พอใจมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 22.44 30.67 40.89 3.85 2.15 3.67 
พอใจมำก 

คิดเป็นร้อยละควำมพึงพอใจ 
(3.67 x 100) / 5 

73.48    66.32  

 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
  มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
  มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
  มีความพึงพอใจ น้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 

ค่ำเฉลี่ยระดับ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00  หรือร้อยละ 91 – 100 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50  หรือร้อยละ 71 – 90 มีควำมพึงพอใจ มำก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50  หรือร้อยละ 51 – 70 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50  หรือร้อยละ 31 – 50 มีความพึงพอใจ น้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  หรือร้อยละ 20 – 30 มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม           
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 9 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 
73.48 อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 


