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ส"วนท่ี 1  

บทนำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค@กรปกครองส"วนทAองถ่ิน 

 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดAส0งเสริมใหAองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน                 
มีบทบาท และอำนาจหนAาที่ รวมทั้งมีอิสระในการบรหิารจดัการทAองถ่ินของตนเอง ส0งผลใหAองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน 
มีบทบาท และอำนาจหนAาที่ต0างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในดAานโครงสรAางพื้นฐาน ดAานงานส0งเสริมคุณภาพชีวิตดAานการ       
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรAอย ดAานการวางแผน การส0งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท0องเที่ยว ดAานการบรหิารจัดการ และการอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลAอม และดAานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิป[ญญาทAองถ่ิน 
 แมAว0าองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน จะมีอำนาจหนAาที่เพิม่มากข้ึน แต0องคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน ส0วนใหญ0ยังคง
มีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณG ดังน้ัน เพื่อใหAการดำเนินงานขององคGกรเป\นไป
อย0างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร0งใส และเกิดประโยชนGสูงสดุแก0ทAองถ่ินของตน “แผนพัฒนาทAองถ่ิน” 
ซึ่งในป[จจุบันไดAปรับเปลี่ยนเป\น “แผนยุทธศาสตร@” อันเป\นเครื่องมือที่สำคัญประการหน่ึงที่จะทำใหAองคGกรปกครอง
ส0วนทAองถ่ิน สามารถดำเนินงานไดAตามเป^าหมายที่วางไวA จึงจำเป\นตAองมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต0อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทAองถ่ิน และสามารถบ0งช้ีถึงความสำเร็จของแผนไดAดAวย ดังน้ันการวางแผนจึงมีความสำคัญ       
๕ ประการ ไดAแก0 

(๑) เป\นการลดความไม0แน0นอน และป[ญหาความยุ0งยาก ซบัซAอน ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
(๒) ทำใหAเกิดการยอมรบัแนวความคิดใหม0ๆเขAามาในองคGกร 
(๓) ทำใหAการดำเนินการขององคGกรบรรลเุป^าหมายทีป่รารถนา 
(๔) เป\นการลดความสูญเปล0าของหน0วยงานที่ซ้ำซAอน 
(๕) ทำใหAเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
การวางแผนก0อใหAเกิดประโยชนGหลายประการ  เช0น  ทำใหAการดำเนินงานบรรลุจุดมุ0งหมาย เป\นการประหยัด 

ลดความไม0แน0นอน ใชAเป\นเกณฑGในการควบคุม ส0งเสริมใหAเกิดนวัตกรรม และการสรAางสรรคG พัฒนาแรงจูงใจ 
พัฒนาการแข0งขัน และทำใหAเกิดการประสานงานที่ดี 
 ดังน้ัน การวางแผนจึงเป\น “การพิจารณา และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานใหAบรรลุเป^าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป\นสะพานเช่ือมโยงระหว0างป[จจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป\นการ
คาดการณGสิ่งที่ยังไม0เกิดข้ึน ฉะน้ันการวางแผนจึงเป\นกระบวนการทางสติป[ญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงคG ความรูA และการคาดคะเนอย0างใชAดุลยพินิจ ฉะน้ันจึงกล0าวไดAว0า 
“การวางแผน คือ ความพยายามที่เป\นระบบ (System Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ
อนาคต เพื่อใหAองคGกรบรรลุผลที่ปรารถนา” 
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แมAว0าองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน จะมีแผนพัฒนาทAองถ่ินที่ดีเท0าไรก็ตาม แต0หากไม0สามารถบ0งช้ีถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดข้ึนไดA ก็ไม0สามารถที่จะบ0งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทAองถ่ินไดA “ระบบติดตาม จึงเป\นเครื่องมือสำคัญที่ช0วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป\นตัวบ0งช้ีว0า ผลจากการ
ดำเนินงานเป\นไปตาม หรือบรรลุตามเป^าหมายหรือไม0อย0างไร เพื่อนำขAอมูลดังกล0าวมาใชAในการปรับปรุง แกAไข ขยาย
ขอบเขต หรือแมAแต0ยุติการดำเนินงานต0อไป 
 

ความสำคัญของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 การติดตามถือไดAว0าเป\นเครื่องมือที่จำเป\นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู0 โดยที่ 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดป[ญหาที่เกิดข้ึนในระหว0างการ
ดำเนินงาน การติดตามงานจึงเป\นเครื่องมือที่ใชAสำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชนGในการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหAเป\นไปดAวยดีในทันทีที่เกิดป[ญหา และอุปสรรค และการประเมินผล (Evaluation) 

หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว0างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การ
ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแลAว (Ex-post Evaluation)  
 ตามรัฐธรรมนูญ แห0งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3  บัญญัติใหAองคGกรปกครอง
ส0วนทAองถ่ิน รายงานผลการดำเนินงานต0อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใชAจ0ายงบประมาณ และผลการ
ดำเนินงานในรอบปà เพื่อเปâดโอกาสใหAประชาชนไดAมีส0วนร0วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการองคGกร
ปกครองส0วนทAองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคGการบริหารส0วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58  
กำหนดใหAนายกองคGการบริหารส0วนตำบลจัดทำรายงาน เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดAแถลงไวAต0อสภา 
อบต.เป\นประจำทุกปàและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว0าดAวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แกAไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ถึง พ.ศ. 2559  กำหนดใหAผูAบริหารทAองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหAประชาชนโดยทั่วไปทราบ อย0างนAอยปàละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปà 
 ดังน้ัน เพื่อใหAการปฏิบัติเป\นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคGการบริหารส0วนตำบล และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล0าว องคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใชAจ0ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคGการบริหารส0วนตำบล      
ทAายตลาด ในรอบปàงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน)  เพื่อเปâดโอกาสใหAประชาชนในพื้นที่ ไดAเขAามามี
ส0วนร0วมในการตรวจสอบและการกำกับดูแลการบรหิารจดัการขององคGการบรหิารส0วนตำบลทAายตลาด  การรายงานจึง
นับเป\นสิ่งสำคัญของการติดตามประเมินผล เพราะเป\นการสรุปผลการประเมินหลังจากติดตามว0าผลงานเป\นอย0างไร 
เน่ืองจากจะตAองมีขAอเสนอแนะแนวทางแกAไข และทำใหAผูAถูกประเมินสามารถทราบสถานะป[จจุบันในขณะที่ถูกประเมิน 
และแนวทางการดำเนินงานต0อไปในอนาคต 
 



 

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 ระบบติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนาองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน หรือในป[จจุบันเรียกว0า           
“แผนยุทธศาสตรG” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรGที่ไดAกำหนดไวAไดA โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกช0วงของแผนยุทธศาสตรG โดยขAอมูลที่ไดAจะถูกส0งไปยัง “หน0วยติดตามและประเมินผล” ซึ่งไดAแก0  
 
องคGการบริหารส0วนจังหวัด ที่จะเป\นศูนยGกลางในการเกบ็รวบรวมขAอมูลที่ไดAจากการติดตามและประเมินผล รวมทั้งเป\น
ศูนยGกลางในการวิเคราะหGขAอมูลในภาพรวมของจังหวัด และยังทำหนAาที่เป\นระบบเตือนภัยล0วงหนAา ว0าองคGกรปกครอง
ส0วนทAองถ่ิน มีแผนยุทธศาสตรGที่ดีหรือไม0 อย0างไร สามารถดำเนินการไดAตามแผนที่กำหนดไวAเพียงใด การดำเนินการ
ตามแผนที่เกิดข้ึนเป\นอย0างไร เพื่อประโยชนGต0อการปรับปรุงใหAผลบรรลุไดAในทุกช0วงของแผนต0อไปในอนาคต 
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ส"วนท่ี 2 

 
ยุทธศาสตร@และแนวทางการพัฒนา 

องค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

vvvvvvvvvv 

1. วิสัยทัศน@ (Vision) 

                            “ชุมชนเขAมแข็งและน0าอยู0อย0างย่ังยืน” 

2. พันธกิจ (Mission) 

1. ส0งเสริมการพัฒนาคน สุขภาพ อนามัย และสาธารณสุข 
2. ส0งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงและเพิ่มรายไดAแบบย่ังยืนแก0ประชาชน 
3. ส0งเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และสังคม เพื่อเป\นชุมชนที่เขAมแข็ง 
4. ส0งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
5. ส0งเสริมการคุAมครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 
6. ส0งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป[ญญาทAองถ่ิน 

3. จุดมุ"งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 

       1.  ใหAประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สุขภาพกายและใจสมบรูณGเขAมแข็ง 
       2.  เพื่อใหAประชาชนมรีายไดAเพียงพอกับการดำรงชีพ 
                3. ส0งเสริมประเพณีภูมิป[ญญาทAองถ่ิน กิจการศาสนาและการกีฬา 
                4. ส0งเสริมการคุAมครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 
 
4.  ยุทธศาสตร@การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค@การบริหารส"วนตำบล 

ยุทธศาสตร@ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน 
1. แนวทางการพัฒนาดAานการคมนาคมและการขนส0ง 
2. แนวทางการพัฒนาดAานการสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 



 

-4- 
 

ยุทธศาสตร@ท่ี 2  การส0งเสรมิคุณภาพชีวิต 
1. แนวทางการพฒันาดAานการส0งเสริมอาชีพ 
2. แนวทางการพฒันาดAานงานสวัสดิการสังคม 
3. แนวทางการพฒันาดAานนันทนาการ 
4. แนวทางการพฒันาดAานการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 
5. แนวทางการพฒันาดAานงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร@ท่ี 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบเรียบรAอย 
1. แนวทางการพัฒนาดAานการส0งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน    
   และส0งเสริมการมีส0วนร0วมของประชาชนในการพฒันาทAองถ่ิน 
2. แนวทางการพัฒนาดAานการปอ̂งกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบรAอย       
    และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยGสิน 
3.  แนวทางการพฒันาดAานการพัฒนาเครือข0ายทางสงัคมและสือ่เพื่อการประชาสัมพันธG 
4.  แนวทางการพัฒนาดAานการพัฒนาการเมืองและการบรหิารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร@ท่ี 4  การบริหารจัดการและการอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลAอม 
1. แนวทางการพัฒนาดAานการอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสถานทีส่าธารณะ  

ยุทธศาสตร@ท่ี 5 การอนุรกัษGศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป[ญญาทAองถ่ิน 
1. แนวทางการพัฒนาดAานการอนุรักษGภูมิป[ญญาทAองถ่ินและส0งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
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ส"วนท่ี 3 

 

รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขององค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด 

 

 แบบรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการพฒันาองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน ประกอบไปดAวยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขAอมลู 2 แบบ ดังแผนภูมิต0อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบรายงานประเมินผล
แผนฯ (Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(output) 

แบบที5 6 
การประเมนิการจดัทําแผน

ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิNน 

แบบที5 7 
แบบตดิตามและประเมนิผล

การดําเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิNน 

แบบที5 8/6 
การประเมนิผล 

การดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์

 

แบบที5 8/7 
แบบประเมนิความพอใจต่อผลการ

ดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิNนในภาพรวม 

แบบที5 8/8 
แบบประเมนิความพอใจต่อผล 

การดําเนินงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิNนในแต่ละยุทธศาสตร ์
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คำชี้แจง  แบบที่ 1  เป\นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรGขององคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากทีอ่งคGกรปกครองส0วนทAองถ่ินไดAประกาศใชAแผนยุทธศาสตรGแลAว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค@กรปกครองส"วนทAองถ่ิน   ........องค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด ..... อำเภอเมืองลพบุรี.... จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 

ไม"ม ี

การดำเนนิงาน 

ส"วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ิน P  
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทAองถ่ิน P  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ินเพือ่จัดทำแผนพัฒนาทAองถ่ิน P  
3.  มีการจัดประชุมอย0างต0อเน่ืองสม่ำเสมอ P  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทAองถ่ิน P  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทAองถ่ิน P  
6.  มีคณะกรรมการพฒันาทAองถ่ินและประชาคมทAองถ่ินพิจารณาร0างแผน 
     ยุทธศาสตรGการพัฒนา 

P  

ส"วนท่ี  2  การจัดทำแผนการพัฒนาทAองถ่ิน P  
7.  มีการรวบรวมขAอมลูและป[ญหาสำคัญของทAองถ่ินมาจัดทำฐานขAอมูล P  
8.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนเขAามามสี0วนร0วมในการจัดทำแผน P  
9.  มีการวิเคราะหGศักยภาพของทAองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา   
     ทAองถ่ิน 

P  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนGและภารกิจหลักการพัฒนาทAองถ่ินที่สอดคลAองกบั   
      ศักยภาพของทAองถ่ิน 

P  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศนGและภารกจิหลักการพฒันาทAองถ่ินที่สอดคลAองกบั         
      ยุทธศาสตรGจังหวัด 

P  

12.  มีการกำหนดจุดมุ0งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน P  
13.  มีการกำหนดเป^าหมายการพัฒนาทAองถ่ิน P  

 

 

 

แบบที5  6   การกาํกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้าย
ตลาด 



 

-7- 

 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การดำเนินงาน 
ไม0ม ี

การดำเนินงาน 
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตรGการพัฒนาและแนวทางการพฒันา P  
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตรGทีส่อดคลAองกบัยุทธศาสตรGของจังหวัด P  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชAแผนยุทธศาสตรGการพฒันา P  
17.  มีการจัดทำบญัชีกลุ0มโครงการในแผนยุทธศาสตรG P  
18.  มีการกำหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรG P  
19.  มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตรGหรอืไม0 P  
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คำชี้แจง แบบที่ 2  เป\นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคGเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรG     
ขององคGกรปกครองส0วนทAองถ่ินภายใตAแผนพัฒนา 3 ปà โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต0สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรอืไตรมาสที่ 1  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส"วนท่ี  1  ขAอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองคGกรปกครองส0วนทAองถ่ิน.......องค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี…… 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน…..ปl 2560..... 
 

ส"วนท่ี  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปl (พ.ศ.2560-2562) 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปl 

 รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 
þ   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    þ  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
q   ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  q  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

      ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาปà 2560 รอบที่ 1 ระหว0างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 
 

ยุทธศาสตร@ 

ปlท่ี 1  (2560) ปlท่ี  2  (2561) ปlท่ี  3  (2562) รวม  3  ปl 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพฒันา
โครงสรAางพื้นฐาน 69 37,377,732 50 13,116,670 35 7,730,700 154 58,225,102 
2.  การส0งเสริม
คุณภาพชีวิต 36 8,854,200 36 7,854,200 36 6,654,200 108 23,362,600 
3.  การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบรAอย 26 10,841,000 18 7,870,000 17 7,760,000 61 26,471,000 
4.  การบรหิาร
จัดการและการ 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 

แบบที5  7  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ5น 



 

อนุรักษG
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลAอม 

5.  การอนุรักษG
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิป[ญญาทAองถ่ิน 7 615,000 7 615,000 7 615,000 21 1,845,000 

รวม 140 57,747,932 113 29,515,870 97 22,819,900 350 110,083,702 
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปl 2560 

 
 

ยุทธศาสตร@ 

จำนวนโครงการ      

ท่ีเสร็จ 

จำนวน

โครงการท่ีอยู"

ระหว"าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ

ท่ียังไม"ไดA

ดำเนินการ 

จำนวน

โครงการ        

ท่ีมีการยกเลิก 

จำนวน

โครงการ         

ท่ีมีการ

เพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ

ท้ังหมด 

จำนว

น 

รAอยละ จำนว

น 

รAอย

ละ 

จำนว

น 

รAอยละ จำนว

น 

รAอย

ละ 

จำนว

น 

รAอย

ละ 

จำนว

น 

รAอยละ 

1. การพัฒนา
โครงสรAางพื้นฐาน 

5 3.57 - - 64 45.71 - - - - 69 49.29 

2.  การส0งเสริม
คุณภาพชีวิต 

9 6.43 - - 27 19.29 - - - - 36 25.71 

3.  การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบรAอย 

9 6.43 - - 17 12.14 - - - - 26 18.57 

4.  การบรหิาร
จัดการและการ
อนุรักษG
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลAอม 

- - - - 2 1.43 - - - - 2 1.43 

5.  การอนุรักษG
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ป[ญญาทAองถ่ิน 

2 1.43 - - 5 3.57 - - - - 7 5 

รวม 25 17.86 - - 115 82.14 - - - - 137 100 
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5. การเบิกจ"ายงบประมาณปl  2560 

 

ยุทธศาสตร@ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน รAอยละ จำนวนเงิน รAอยละ จำนวนเงิน รAอยละ 

1. การพฒันาโครงสรAางพื้นฐาน 363,749.40 - 323,000 - 686,749.40 - 
2.  การส0งเสริมคุณภาพชีวิต 3,148,753 - - - - - 
3.  การจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและ
รักษาความสงบเรียบรAอย 

4,757,831.82 - - - - - 

4.  การบรหิารจัดการและการ
อนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลAอม 

- - - - - - 

5.  การอนุรักษGศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ[ญญาทAองถ่ิน 

48,420 - - - - - 

 

ส"วนท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามแผนงานงบกลาง ประจำปlงบประมาณ 2560 

 

 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ       

เสร็จแลAว 

อยู"ใน

ระหว"าง

ดำเนินการ 

ยังไม"ไดA

ดำเนินการ 

 

ต้ังไวA 

 

เบิกจ"าย 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจAาง) P - - 117,000 65,396 
เงินสมทบกองทุน กบท. P - - 137,456 137,456 
โครงการสรAางหลกัประกันรายไดAแก0ผูAสูงอายุ P - - 3,908,400 1,912,500 
โครงการสนับสนุนการเสริมสรAางสวัสดิการทาง
สังคมใหAแก0ผูAพิการหรอืทุพพลภาพ 

P - - 700,800 332,000 

เงินอุดหนุนสำหรบัสนับสนุนการสงเคราะหGเบี้ยยัง
ชีพผูAปîวยเอดสG 

P - - 18,000 3,000 

ซ0อมแซมถนนลูกรัง  หมู0 3 P - - 71,800 71,800 
จAางเหมาขุดคันกั้นน้ำ หมู0 3 P - - 24,000 24,000 

รวมงบประมาณ 2,546,152 
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รายงานดAานงบประมาณรายรับ – รายจ"าย ประจำปlงบประมาณ 2560 

(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม  2560) 

 

รายรับท้ังสิน้  จำนวนเงิน  11,041,050.38 บาท    แยกเปvน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบประมาณ หน"วย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,737 บาท 
ภาษีบำรุงทAองที ่ 22,833 บาท 
ค0าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 291 บาท 
ค0าธรรมเนียมการตรวจมาตรวัดน้ำ 2,550 บาท 
ค0าเช0าที่ดิน 1,792 บาท 
ดอกเบี้ย 35,673.60 บาท 
รายไดAจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยG  
(จดทะเบียนพาณิชยG) 

276,112 บาท 

ภาษีมูลค0าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ 3,077,711.95 บาท 
ภาษีมูลค0าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดAฯ 610,573.70 บาท 
ภาษีสุรา 301,129.77 บาท 
ภาษีสรรพสามิต 720,999.63 บาท 
ค0าภาคหลวงและค0าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว0าดAวยปîาไมA 

1,000 บาท 

ค0าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยG 50 บาท 
ค0าภาคหลวงแร0 23,292.39 บาท 
ค0าภาคหลวงปâโตรเลี่ยม 9,081.34 บาท 
ค0าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

79,491 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม
อำนาจหนAาที่และภารกิจถ0ายโอนเลอืกทำ 

5,857,732 บาท 
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รายจ"ายท้ังสิ้น  จำนวนเงิน   8,842,557.54 บาท แยกเปvน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบประมาณ หน"วย 

งบกลาง 2,564,801 บาท 
เงินเดือน (ฝîายการเมือง) 1,026,360 บาท 
เงินเดือน (ฝîายประจำ) 2,860,578 บาท 
ค0าตอบแทน 99,350 บาท 
ค0าใชAสอย 602,033 บาท 
ค0าวัสดุ 440,000 บาท 
ค0าสาธารณูปโภค 333,486.14 บาท 
ค0าครุภัณฑG 196,000 บาท 
เงินอุดหนุน 719,949.40 บาท 
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รายละเอียด โครงการ/กิจกรรมตามขAอบัญญัติงบประมาณรายจ"าย ประจำปlงบประมาณ พ.ศ. 2560  

อบต.ทAายตลาด มีดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร@ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐาน 

 

 

ท่ี 

 

ยุทธศาสตร@ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ต้ังไวA เบิกจ"าย ท่ีมา หมาย

เหตุ 

1 1) การพัฒนา
โครงสรAางพื้นฐาน 

การคมนาคม 
และการขนส0ง 

ซ0อมแซมถนนลูกรัง         
หมู0 3 

71,800 71,800 เงิน 
สำรองจ0าย 

กองช0าง 

2 ” ” จAางเหมาขุดคันกั้นน้ำ 
หมู0 3 

24,000 24,000 เงิน 
สำรองจ0าย 

กองช0าง 

3 ” ” ซ0อมแซมถนนลูกรัง         
สายหนองกระชอน หมู0 

2 

298,000 297,000 เงิน 
สะสม 

กองช0าง 

4 ” ” ซ0อมแซมถนนลูกรัง        
หลงัวัดท0าขAาม 

25,000 25,000 เงิน 
สะสม 

กองช0าง 

5 ” ” ขยายเขตไฟฟ^าบรเิวณ
ประปาผิวดินขนาดใหญ0 

ม.3 (กฟภ.ท0าวุAง) 

267,949.40 267,949.40 ขAอบัญญัติ กองช0าง 
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ยุทธศาสตร@ท่ี 2  การส"งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ท่ี ยุทธศาสตร@ แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ต้ังไวA เบิกจ"าย ท่ีมา หมายเหตุ 

1 1) การส0งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

การส0งเสรมิ
อาชีพ 

โครงการอำเภอย้ิม
เคลื่อนที ่

30,950 30,950 ขAอบัญญัติ สป. 

2  การสวัสดิการ
สังคม 

โครงการสรAาง
หลักประกันรายไดAแก0
ผูAสงูอายุ 

3,908,400 1,912,500 ขAอบัญญัติ สป. 

3  ” โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรAางสวัสดิการ
ทางสงัคมใหAแก0ผูAพิการ
หรือทุพพลภาพ 

700,800 332,000 ขAอบัญญัติ สป. 

4  ” เงินอุดหนุนสำหรบั
สนับสนุนการ
สงเคราะหGเบี้ยยังชีพ
ผูAปîวยเอดสG 

18,000 3,000 ขAอบัญญัติ สป. 

5  การศึกษาทั้ง
ในและนอก

ระบบ 

อุดหนุนอาหารเสรมิ 
(นม) 

76,440 263,313 ขAอบัญญัติ กอง
การศึกษา 

6  ” อุดหนุนอาหาร
กลางวัน (ศูนยGพัฒนา
เด็กเล็ก) 

218,4000 76,440 ขAอบัญญัติ กอง
การศึกษา 

7  ” อุดหนุนอาหาร
กลางวัน (3 โรงเรียน) 

856,000 432,000 ขAอบัญญัติ กอง
การศึกษา 

8  ” โครงการดูแลห0วงใย 
ใส0ใจผูAสูงอายุ 

60,000 46,550 ขAอบัญญัติ สป. 

9  การ
สาธารณสุข 

อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลทAายตลาด 
(สปสช.) 

54,000 52,000 ขAอบัญญัติ สป. 
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ยุทธศาสตร@ท่ี 3 การจัดระเบยีบชมุชนและสังคมและรักษาความสงบเรียบรAอย 

 

ท่ี ยุทธศาสตร@ แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ต้ังไวA เบิกจ"าย ท่ีมา หมายเหตุ 

1 3) การจัด
ระเบียบชุมชน
และสังคมและ
รักษาความสงบ

เรียบรAอย 

การพัฒนา
การเมืองการ

บริหาร 

รายจ0ายหมวดเงินเดือน 
ค0าจAาง ค0าตอบแทน คณะ
ผูAบริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนง.ส0วนตำบล/พนง.
จAาง/ 

 
6,500,000 

 
3,602,988 

 
ขAอบัญญัติ 

สป. 

  ” ค0าใชAจ0ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

150,000 42,540 ขAอบัญญัติ สป. 

2  ” จัดซื้อครุภัณฑ@สำนักงาน 
(เครื่องถ0ายเอกสาร/ เกAาอ้ี
พลาสติก/โตòะพับ) 

 
260,000 

 
196,000 

 
ขAอบัญญัติ 

สป. 

3  ” ค"าสาธารณูปโภค  

- ค0าไฟฟ^ากิจการประปา 
 

600,000 
 

279,237.39 
 

ขAอบัญญัติ 
สป. 

4  ” ค"าสาธารณูปโภค  

- ค0าไปรษณียG 
3,000 573 ขAอบัญญัติ สป. 

5  ” ค"าสาธารณูปโภค  

- ค0าโทรศัพทG 
35,000 15,244.43 ขAอบัญญัติ สป. 

6  ” ค0าวัสดุ  512,000 213,615 ขAอบัญญัติ สป. 
7  ” ค0าใชAสอย 1,130,000 344,845 ขAอบัญญัติ สป. 
8  ” ปรับปรุง ซ0อมแซม

อุปกรณG ครุภัณฑG
สำนักงาน 

55,000 42,789 ขAอบัญญัติ สป. 

9  ” อุดหนุนศูนยGรวมขAอมูล
ข0าวสาร อปท. 

20,000 20,000 ขAอบัญญัติ สป. 

 

 

 

ยุทธศาสตร@ท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลAอม 

- ไม"มีดำเนินโครงการในยุทธศาสตร@น้ี ในรอบคร่ึงปlแรก- 

 

 



 

-16- 
 

ยุทธศาสตร@ท่ี 5 การอนุรักษ@ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป}ญญาทAองถ่ิน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร@ แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ต้ังไวA เบิกจ"าย ท่ีมา หมายเหตุ 

1 3) การอนุรกัษG
ภูมิป[ญญา
ทAองถ่ินและ

ส0งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 

การอนุรกัษG   
ภูมิป[ญญา
ทAองถ่ินและ

ส0งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 

โครงการแสดงความ
อาลัยและกิจกรรม
ถวายพระราชกุศลแด0
พระบาทสมเด็จ      
พระเจAาอยู0หัวภูมิพล 
อดุลยเดช 

120,000 30,020 
 

งบ
ขAอบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ 

สป. 

2   
” 

โครงการจัดกจิกรรม
ถวายพระราชกุศลแด0
พระบาทสมเด็จพระ
เจAาอยู0หัวภูมิพลอดุลย
เดช (พิธีบำเพ็ญกุศล
ศตมวาร 100 วัน)  

120,00 18,400 งบ
ขAอบัญญัติ 

โอน
งบประมาณ 

สป. 

 

ส"วนท่ี  4  ป}ญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๔M คือ ป[จจัยที่มีผลต0อการดำเนินงานใหAบรรลุตามเป^าหมาย ตามหลักการบริหารกิจการบAานที่ ดี         
(Good Governance) หรือตามหลักธรรมาภิบาล โดยองคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด นำมาใชAเป\นแนวทางในการ
บริหารจัดการองคGกร ซึ่งประกอบดAวย ๔ ป[จจัย (๔ M) ดังน้ี 
 ๑)  MAN การบริหารกำลังคน โดยจะใชAกำลังคน หรือบุคลากรอย0างไรใหAมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลกับงานมากที่สุด 
 ๒)  Money การบริหารเงิน หรืองบประมาณ โดยจะจัดสรรเงินอย0างไรใหAใชAตAนทุนนAอยที่สุด และเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ๓)  Materials การบริหารวัสดุในการดำเนินงาน  โดยจะทำอย0างไรใหAสิ้นเปลืองนAอยที่สุด หรือเกิด
ประโยชนGสูงสุด 
 ๔)  Management การบริหารจัดการ เป\นกระบวนการจัดการในการบริหาร และควบคุม เพื่อใหAงาน
ทั้งหมดเป\นไปอย0างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย0างเต็มที ่
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จากการวิเคราะหGผลการดำเนินงานในข้ันตอนการนำนโยบายไปสู0การปฏิบัติ หรือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด พบว0าเกิดป[ญหาและอุปสรรคต0อการดำเนินงานตาม
ภารกิจ และอำนาจหนAาที่ขององคGการบริหารส0วนตำบล ทำใหAผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานไม0บรรลุตามเป^าหมาย      
ที่กำหนดไวAซึ่งมีสาเหตุ  ดังน้ี 
 1) งบประมาณมจีำกัด ไม0เพียงพอต0อการดำเนินงานในการแกAไขป[ญหา ความตAองการของประชาชนในพื้นที ่
 2) มีขAอจำกัดดAานลกัษณะที่ต้ังของตำบล ทำใหAเกิดอุทกภัยในพื้นที่ไดAง0าย ส0งผลต0อการพฒันาในดAานต0างๆ 
              หยุดชะงักไปดAวย   
 3)  โครงการ/กจิกรรมที่เกินศักยภาพ มักจะไม0ไดAรับการแกAไข เน่ืองจากตAองรองบประมาณสนับสนุนจาก 
               หน0วยงานภาครัฐ และหน0วยงานอื่น 
 ๔) งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จากภาครัฐที่สนับสนุนใหA อบต.มีความล0าชAามาก ส0งผลใหAการพัฒนา          
              ไม0เป\นไปอย0างทันท0วงที  
 ๕) ประชาชนในพื้นที่ไม0เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ทำใหAการนำนโยบายไปสู0การปฏิบัติ       
              ไม0บรรลุตามเป^าหมายเท0าที่ควร 
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แบบท่ี 3/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร@ 

คำช้ีแจง: แบบท่ี 3/๑ เป\นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคGเพื่อใชAประเมินผลการดำเนินงานขององคGการบริหารส0วนตำบลทAาย
ตลาด ตามยทุธศาสตรGที่กำหนดไวA และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปàละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปàงบประมาณ 
 
 

ส"วนท่ี 1  ขAอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองคGกรปกครองส0วนทAองถิ่น   องค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด 

2.  วัน/เดือน/ปà  ที่รายงาน      วันท่ี   25  เมษายน  ๒๕60 

ส"วนท่ี 2  ยุทธศาสตร@ และโครงการ ในปlงบประมาณ  2560 

๓.  ยุทธศาสตร@และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู"ในแผนและจำนวนโครงการท่ีไดAปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร@ 
จำนวนโครงการ ปl  2560 

จำนวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู"ในแผน 

จำนวนโครงการ 

ท่ีไดAปฏิบัติ 

1. การพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน 69 5 
2. การส0งเสริมคุณภาพชีวิต 36 9 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรAอย 26 9 
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาต ิ        
   และส่ิงแวดลAอม 

2 - 

5. การอนุรักษGศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป[ญญา 
   ทAองถิ่น 

7 2 

รวม 140 25 

ส"วนท่ี  3   ผลการดำเนินงาน ในภาพรวม 

๔. ความพึงพอใจของประชาชนต"อผลการดำเนินงานขององค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด ในภาพรวม 

 

ประเด็น 

 

พอใจมาก พอใจ ไม"พอใจ 

1.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/ กิจกรรม    
3.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหAประชาชนทราบ    
5.  การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของ  
     ประชาชนในทAองถิ่น 

   

8.  ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
                             ภาพรวม    
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๕. ผลการดำเนินงาน ในแต"ละยุทธศาสตร@  

 ยุทธศาสตร@ท่ี 1  การพัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐาน 

1) ความพึงพอใจของผูAเก่ียวขAอง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กจิกรรม 7.98 
2.  มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.94 
3.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8.05 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหAประชาชนทราบ 8.63 
5.  การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.  การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.06 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของ  
     ประชาชนในทAองถ่ิน 

8.03 

8.  ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 
                                        รวม 8.09 

 

 ยุทธศาสตร@ท่ี 2  การส"งเสริมคุณภาพชีวิต 

1) ความพึงพอใจของผูAเก่ียวขAอง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กจิกรรม 7.98 
2.  มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.05 
3.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 7.95 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหAประชาชนทราบ 7.93 
5.  การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.  การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.40 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของ  
     ประชาชนในทAองถ่ิน 

7.97 

8.  ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
                                        รวม 8.06 
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ยุทธศาสตร@ท่ี 3  การจัดระเบยีบชมุชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรAอย 

1) ความพึงพอใจของผูAเก่ียวขAอง 

 ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กจิกรรม 8.00 
2.  มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
3.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8.05 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหAประชาชนทราบ 8.07 
5.  การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 
6.  การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.98 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของ  
     ประชาชนในทAองถ่ิน 

7.95 

8.  ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 
                                        รวม 8.00 

 

ยุทธศาสตร@ท่ี 4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 
1) ความพึงพอใจของผูAเก่ียวขAอง 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กจิกรรม 7.89 
2.  มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.85 
3.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 7.93 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหAประชาชนทราบ 7.88 
5.  การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 
6.  การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.05 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของ  
     ประชาชนในทAองถ่ิน 

8.10 

8.  ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 
รวม 7.93 
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ยุทธศาสตร@ท่ี 5 การอนุรักษ@ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณแีละภูมิป}ญญาทAองถ่ิน 

1) ความพึงพอใจของผูAเก่ียวขAอง 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กจิกรรม 8.02 
2.  มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.05 
3.  มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 7.99 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหAประชาชนทราบ 7.98 
5.  การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 
6.  การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.05 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของ  
     ประชาชนในทAองถ่ิน 

7.97 

8.  ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
รวม 7.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-22- 
 

ขAอสรุปและขAอเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด 

ประจำปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขAอสรุป : 

๑)  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนจากการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา (ตามยุทธศาสตร@) 

จากรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด ซึ่งเป\น
การประเมินความพึงพอใจจากภาคประชาชน ในเขตองคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด ทั้ง 7 หมู0บAาน เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานภายใตAหลักธรรมาภิบาล หรือตามหลักการบริหารกิจการบAานเมืองที่ ดี (Good Governance) ตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในปàงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน (ต้ังแต0วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕59 ถึงวันที่ 
๓๐ มีนาคม  ๒๕60) การติดตามประเมินผลใชAกระบวนการวิธีวิจัย ซึ่งเป\นการติดตามประเมินผลที่มีหลักเกณฑGและ
เป\นระบบตามแบบวิธีวิจัย โดยจะตAองใชAทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลามาก แต0ผลที่ไดAแน0นอน เช่ือถือไดA      
ซึ่งการประเมินผลการดำเนินงานขององคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด ใชAการออกแบบสอบถามประชาชนและ

ส"วนราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินความพึงพอใจต"อผลการปฏิบัติงานขององค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด เป\น
รายยุทธศาสตรG จำนวน 5 ยุทธศาสตรG จากการสุ0มตัวอย0างจากประชาชน จำนวน 7 หมู0บAานๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น 7
๐ คน (คะแนนเต็ม ๑๐ ในแต0ละยุทธศาสตรG ) สรุปคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
 

ท่ี ยุทธศาสตร@ คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน 8.09 
2 การส0งเสริมคุณภาพชีวิต 8.06 
3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรAอย 8.00 
4 การบริหารจัดการและการอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติ         

และส่ิงแวดลAอม 
7.93 

5 การอนุรักษGศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป[ญญา 
ทAองถิ่น 

7.97 

ภาพรวม 

 

8.01 

จากระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด     ตาม
ยุทธศาสตรGการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตรG ในภาพรวมอยู0ในระดับที่ดี โดยคะแนนประเมินเฉลี่ย 8.01 คะแนน 
(คะแนนเต็ม ๑๐) 
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ขAอเสนอแนะ 

 จากระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ขององคGการบริหารส0วนตำบล       ทAายตลาด อาจ
ไดAรับขAอมูลที่ไม0ตรงกับความตAองการของประชาชน เพราะไม0ใช0กลุ0มเป^าหมายที่แทAจริง ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยกำหนด
ตัวช้ีวัดและกลุ0มเป^าหมายที่ชัดเจนขึ้น อาจกำหนดกลุ0มเป^าหมายที่จะตอบแบบสอบถามที่ไดAรับผลกระทบจริงในแต0ละโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา เพื่อใหAไดAผลลัพธGที่เป\นจริงมากที่สุด อันอาจจะเป\นแนวทางของการนำนโยบายไปสู0การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก0
การดำเนินงาน และจะเกิดประโยชนGสูงสุดต0อประชาชนอย0างยั่งยืนต0อไป 

 
 การใหAความสำคัญของการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วน โดยเฉพาะการมีส0วนร0วมจากภาคประชาชน นับเป\นส่ิงที่สำคัญและ
จำเป\นอย0างมากในป[จจุบัน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 เป\นตAนมา จนถึงป[จจุบัน ลAวนแต0เปâดโอกาสใหAภาค
ประชาชนเขAามามีส0วนร0วมคิด ร0วมทำ ร0วมแกAไข ในชุมชนของตนเอง เพราะถือว0าไม0มีใครที่จะทราบและเขAาใจป[ญหาไดAดีกว0าคนใน
ชุมชนเอง  ดังน้ัน การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทุกดAานจึงจำเป\นตAองผ0านกระบวนการมีส0วนร0วมจากภาคประชาชนในทุกขั้นตอน เป\น
การปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการแบบเก0า    เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และของประเทศชาติตลอดไป 
 
3) รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด               ประจำปl พ.ศ. 2560 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคGการบริหารส0วนตำบลทAายตลาด ประจำปà พ.ศ.2560         ซ่ึงพิจารณาจาก
จำนวนโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมดของแผนพัฒนาฯ ประจำปà 2560 จำนวนทั้งส้ิน 140 โครงการ     พบว0ามีผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/ กิจกรรมที่นำไปสู0การปฏิบัติ จำนวน 25 โครงการ คิดเป\น รAอยละ 17.86  
ขAอเสนอแนะ 

  ในปàต0อไป อบต. ควรบรรจุโครงการ/ กิจกรรมไวAในแผนพัฒนาฯที่คาดว0าจะดำเนินการจริงเท0าน้ัน เพราะหากบรรจุโครงการ/ 
กิจกรรมมากเกินไป แลAวไม0ไดAดำเนินการจะทำใหAผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานจะไม0เป\นไปตามเป^าหมาย ทั้งน้ี ควรคำนึงถึงงบประมาณ
ที่จะดำเนินการ และป[ญหาความตAองการของประชาชนเป\นสำคัญจากเวทีประชาคมหมู0บAานในแต0ละปàงบประมาณ 
ขAอคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทAองถิ่น 

ก. การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาทAองถิ่น ท่ีประสบความสำเร็จ  มีองคGประกอบ  ดังน้ี 
  1)  กำหนดส่ิงที่คาดหวังอย0างชัดเจน วัดผลไดA สรAางบรรยากาศช0วยใหAสำเร็จ 
  2)  กำหนดเป^าหมายร0วมกัน 
  3)  แสดงการรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีในที่ดีในที่สาธารณะ 
  4)  มองหาส่ิงดีทุกสถานการณGและคAนหาแนวทางแกAไขป[ญหาอย0างสรAางสรรคG 
  5)  เฝ̂าติดตามผลใหAความม่ันใจว0าเป\นไปตามที่ตกลงไวA 
 

ข. การติดตามและประเมินผล ท่ีประสบความลAมเหลว มีองคGประกอบ  ดังน้ี 
  1)  มิไดAไตร0ตรองอย0างรอบคอบว0าจะคาดหวังอะไร หรือจะวัดความสำเร็จอย0างไร 
  2)  แกAไขผลการปฏิบัติงานที่ไม0เหมาะสม โดยดำเนินการเป\นการส0วนตัว 
  3)  ใชAเวลามากเกินไปเพื่อมองหาส่ิงผิด และนAอยเกินไป เพื่อมองหาส่ิงถูก 
  4)  ไม0มุ0งม่ัน จริงจังในการติดตามงานว0าจะทำอย0างไร 
  5)  ขาดการประสานงานที่ดี 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 

คำชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป\นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต0อการดำเนินงาน ของ อบต.ทAายตลาด      
ในภาพรวม โดยกำหนดใหAมกีารเก็บขAอมูลปàละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
 

ส"วนท่ี 1  ขAอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง 
2.  อายุ        (1)   ต่ำกว0า 20 ปà        (2)    20-30 ปà              (3)   31-40 ปà 
                  (4)   41-50 ปà            (5)    51-60 ปà      (6)    มากกว0า 60 ปà 
3.  การศึกษา     (1)  ประถมศึกษา                         (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท0า 

                           (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท0า           (4)  ปริญญาตรี                      
                           (5)  สูงกว0าปริญญาตร ี   (6)  อื่นๆ 
     4.  อาชีพหลัก    (1) รับราชการ                               (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ 
        (3)  คAาขาย ธุรกิจส0วนตัว                  (4)  รับจAาง 
        (5)  นักเรียน นักศึกษา                     (6)  เกษตรกร    
                           (7)  อื่นๆ (ระบุ) 
 
  ส"วนท่ี 2   ความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานขององค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด 

๕.  ท0านมีความพึงพอใจต0อผลการดำเนินงาน ของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม มากนAอยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม"พอใจ 

1) มกีารเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสมัพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กจิกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต0อสาธารณะ       
5) การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหา 
    ของประชาชนในทAองถ่ิน 

   

8) การแกAไขป[ญหาและการตอบสนองความตAองการของประชาชน    
9) ประโยชนGทีป่ระชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม    
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 

คำช้ีแจง: แบบท่ี 3/3 เป\นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต0อการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 
ในแต"ละยุทธศาสตร@ โดยกำหนดใหAมีการเก็บขAอมูลปàละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร@ท่ี 1  การพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน 

ส"วนท่ี 1  ขAอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง 
2.  อายุ        (1)   ต่ำกว0า 20 ปà        (2)    20-30 ปà             (3)   31-40 ปà 
                  (4)   41-50 ปà            (5)    51-60 ปà     (6)    มากกว0า 60 ปà 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท0า 

                       (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท0า                (4)  ปริญญาตรี         
     (5)  สูงกว0าปริญญาตรี               (6)  อ่ืนๆ 
     4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ                            (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
           (3)  คAาขาย ธุรกิจส0วนตัว               (4)  รับจAาง 
           (5)  นักเรียน นักศึกษา                  (6)  เกษตรกร   
                              (7)  อ่ืนๆ(ระบุ) 
 
ส"วนท่ี 2   ความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานขององค@การบริหารส"วนตำบลทAายตลาด 

๕.  ท0านมีความพึงพอใจต0อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 
     ต0อ การพัฒนาโครงสรAางพื้นฐาน โดยใหAคะแนนเต็ม 10 ท0านจะใหAคะแนนมากนAอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 

(10คะแนน) 

1) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 

 

2) มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

3) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหAประชาชนทราบ 
 

 

5) การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

6) การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของประชาชนในทAองถิ่น 
 

 

8) ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

รวม  
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 

คำชี้แจง: แบบที่ 3/3 เป\นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต0อการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 
ในแต"ละยุทธศาสตร@ โดยกำหนดใหAมีการเก็บขAอมูลปàละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร@ที่ ๒  การส"งเสริมคุณภาพชีวิต 

ส"วนที่ 1  ขAอมูลทั่วไป 

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง 
2.  อายุ        (1)   ต่ำกว0า 20 ปà        (2)    20-30 ปà             (3)   31-40 ปà 
                  (4)   41-50 ปà            (5)    51-60 ปà     (6)    มากกว0า 60 ปà 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท0า 

                       (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท0า                (4)  ปริญญาตรี         
     (5)  สูงกว0าปริญญาตรี               (6)  อ่ืนๆ 
     4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ                            (2)  เอกชน/รัฐวสิาหกิจ 
           (3)  คAาขาย ธุรกิจส0วนตัว               (4)  รับจAาง 
           (5)  นักเรียน นักศึกษา                  (6)  เกษตรกร   
                              (7)  อ่ืนๆ(ระบุ) 
 
ส"วนที่ 2   ความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 

๕.  ท0านมีความพึงพอใจต0อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 
     ต0อ การส"งเสริมคุณภาพชีวิต โดยใหAคะแนนเต็ม 10 ท0านจะใหAคะแนนมากนAอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 

(10คะแนน) 

1) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 

 

2) มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

3) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหAประชาชนทราบ 
 

 

5) การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

6) การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของประชาชนในทAองถิ่น 
 

 

8) ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

รวม  
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 

คำชี้แจง: แบบที่ 3/3 เป\นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต0อการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด             ในแต"ละยุทธศาสตร@ โดยกำหนดใหAมีการ
เก็บขAอมูลปàละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร@ที่  ๓  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรAอย 

ส"วนที่ 1  ขAอมูลทั่วไป 

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง 
2.  อายุ        (1)   ต่ำกว0า 20 ปà        (2)    20-30 ปà             (3)   31-40 ปà 
                  (4)   41-50 ปà            (5)    51-60 ปà     (6)    มากกว0า 60 ปà 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท0า 

                       (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท0า                (4)  ปริญญาตรี         
     (5)  สูงกว0าปริญญาตรี               (6)  อ่ืนๆ 
     4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ                            (2)  เอกชน/รัฐวสิาหกิจ 
           (3)  คAาขาย ธุรกิจส0วนตัว               (4)  รับจAาง 
           (5)  นักเรียน นักศึกษา                  (6)  เกษตรกร   
                              (7)  อ่ืนๆ(ระบุ) 
 
ส"วนที่ 2   ความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 

๕.  ท0านมีความพึงพอใจต0อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 
     ต0อ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรAอย โดยใหAคะแนนเต็ม 10 ท0านจะใหAคะแนน           
     มากนAอยเพียงใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10คะแนน) 

1) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 

 

2) มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

3) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหAประชาชนทราบ 
 

 

5) การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

6) การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของประชาชนในทAองถิ่น 
 

 

8) ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

รวม  
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 

คำชี้แจง: แบบที่ 3/3 เป\นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต0อการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 
ในแต"ละยุทธศาสตร@ โดยกำหนดใหAมีการเก็บขAอมูลปàละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร@ที่ 4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 

ส"วนที่ 1  ขAอมูลทั่วไป 

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง 
2.  อายุ        (1)   ต่ำกว0า 20 ปà        (2)    20-30 ปà             (3)   31-40 ปà 
                  (4)   41-50 ปà            (5)    51-60 ปà     (6)    มากกว0า 60 ปà 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท0า 

                       (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท0า                (4)  ปริญญาตรี         
     (5)  สูงกว0าปริญญาตรี               (6)  อ่ืนๆ 
     4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ                            (2)  เอกชน/รัฐวสิาหกิจ 
           (3)  คAาขาย ธุรกิจส0วนตัว               (4)  รับจAาง 
           (5)  นักเรียน นักศึกษา                  (6)  เกษตรกร   
                              (7)  อ่ืนๆ(ระบุ) 
 
ส"วนที่ 2   ความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 

๕.  ท0านมีความพึงพอใจต0อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม ต0อการบริหารจัดการและ       การอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลAอม โดยใหAคะแนนเต็ม 10 ท0านจะใหAคะแนนมากนAอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 

(10คะแนน) 

1) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 

 

2) มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

3) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหAประชาชนทราบ 
 

 

5) การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

6) การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของประชาชนในทAองถิ่น 
 

 

8) ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

รวม   
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม 

คำชี้แจง: แบบที่ 3/3 เป\นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต0อการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 
ในแต"ละยุทธศาสตร@ โดยกำหนดใหAมีการเก็บขAอมูลปàละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร@ที่ 5  การอนุรักษ@ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิป}ญญาทAองถิ่น 

ส"วนที่ 1  ขAอมูลทั่วไป 

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง 
2.  อายุ        (1)   ต่ำกว0า 20 ปà        (2)    20-30 ปà             (3)   31-40 ปà 
                  (4)   41-50 ปà            (5)    51-60 ปà     (6)    มากกว0า 60 ปà 
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท0า 

                       (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท0า                (4)  ปริญญาตรี         
     (5)  สูงกว0าปริญญาตรี               (6)  อ่ืนๆ 
     4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ                            (2)  เอกชน/รัฐวสิาหกิจ 
           (3)  คAาขาย ธุรกิจส0วนตัว               (4)  รับจAาง 
           (5)  นักเรียน นักศึกษา                  (6)  เกษตรกร   
                              (7)  อ่ืนๆ(ระบุ) 
 
ส"วนที่ 2   ความพึงพอใจต"อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด 

๕.  ท0านมีความพึงพอใจต0อผลการดำเนินงานของ อบต.ทAายตลาด ในภาพรวม ต0อการอนุรักษ@ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิป}ญญาทAองถิ่น 
โดยใหAคะแนนเต็ม 10 ท0านจะใหAคะแนนมากนAอยเพียงใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10คะแนน) 

1) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนมีส0วนร0วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
 

 

2) มีการประชาสัมพันธGใหAประชาชนรับรูAขAอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

 

3) มีการเปâดโอกาสใหAประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหAประชาชนทราบ 
 

 

5) การเปâดโอกาสใหAประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

6) การดำเนินงานเป\นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู0การแกAไขป[ญหาของประชาชนในทAองถิ่น 
 

 

8) ประโยชนGที่ประชาชนไดAรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

รวม  
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