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สวนท่ี 1
บทนํา

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีบทบาท และอํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเอง สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีบทบาท และอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญยังคง
มีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน “แผนพัฒนาทองถิ่น”
อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวาง
ไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และสามารถบงชี้ถึง
ความสําเร็จของแผนไดดวย ดังนั้นการวางแผนจึงมีความสําคัญ ๕ ประการ ไดแก

(๑) เปนการลดความไมแนนอน และปญหาความยุงยาก ซับซอน ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
(๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆเขามาในองคกร
(๓) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
(๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอน
(๕) ทําใหเกิดความชดัเจนในการดําเนินงาน
การวางแผนกอใหเกิดประโยชนหลายประการ  เชน  ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการประหยัด

ลดความไมแนนอน ใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และการสรางสรรค พัฒนาแรงจูงใจ
พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เปนการ
คาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีพิจารณา กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา
“การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System Attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
อนาคต เพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ีปรารถนา”
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แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตาม หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยาย
ขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงานตอไป

ความสําคัญของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ี

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
ดําเนินงาน การติดตามงานจึงเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีท่ีเกิดปญหา และอุปสรรค และการประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังท่ีการ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation)

ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3  บัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจายงบประมาณ และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน เพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
อบต.เปนประจําทุกปและระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 ถึง พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนโดยท่ัวไปทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใชจายงบประมาณ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ทายตลาด ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ี ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
และการกํากับดูแลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด การรายงานจึงนับเปนสิ่งสําคัญของการ
ติดตามประเมินผล เพราะเปนการสรุปผลการประเมินหลังจากติดตามวาผลงานเปนอยางไร เนื่องจากจะตองมี
ขอเสนอแนะแนวทางแกไข และทําใหผูถูกประเมินสามารถทราบสถานะปจจุบันในขณะท่ีถูกประเมิน และแนวทางการ
ดําเนินงานตอไปในอนาคต

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ระบบติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในปจจุบันเรียกวา

“แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวได โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลท่ีไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” ซึ่งไดแก
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องคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีจะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล รวมท้ังเปน
ศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด และยังทําหนาท่ีเปนระบบเตือนภัยลวงหนา วาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีแผนยุทธศาสตรท่ีดีหรือไม อยางไร สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวเพียงใด การดําเนินการ
ตามแผนท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



1. วิสัยทัศน (Vision)
“ชุมชนเขมแข็งและนาอยูอยางยั่งยืน”

2. พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมการพัฒนาคน สุขภาพ อนามัย และสาธารณสุข
2. สงเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมรายไดแบบยั่งยืนแกประชาชน
3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และสังคม เพ่ือเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง
4. สงเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี
5. สงเสริมการคุมครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
1. ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข สุขภาพกายและใจสมบูรณเขมแข็ง
2. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีพ
3. สงเสริมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน กิจการศาสนาและการกีฬา
4. สงเสริมการคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. แผนงานบริหารท่ัวไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานการสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8. แผนงานการเกษตร
9. แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
1. แผนงานบริหารท่ัวไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานการศึกษา
6. แผนงานสาธารณสุข
7. แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
1. แผนงานบริหารท่ัวไป

ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



-5-

สวนท่ี 3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

แบบรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิตอไปนี้

แบบรายงาน

แบบรายงานประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(output)

แบบท่ี 1
การประเมินการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

แบบท่ี 2
แบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

แบบท่ี 3/1
การประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรและแผนงาน

แบบท่ี 3/2
แบบประเมินความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในภาพรวม

แบบท่ี 3/3
แบบประเมินความพอใจตอผล

การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละแผนงาน
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คําช้ีแจง แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ........องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ..... อําเภอเมืองลพบุรี.... จังหวัดลพบุรี

ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา


สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา

ทองถ่ิน



10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน



11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบที่  1   การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
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ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม 
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คําช้ีแจง แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ

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

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.......องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี……

2.  รายงานผลการดําเนินงาน…..ป 2561.....

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1/2561

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป

รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร
ปท่ี 1  (2561) ปท่ี 2  (2562) ปท่ี  3  (2563) ปท่ี 4 (2564) รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ

จํานวน
โครงการ งบประมาณ

จํานวน
โครงการ งบประมาณ

จํานวน
โครงการ งบประมาณ

จํานวน

โครงการ งบประมาณ

1. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 59 34,806,940 74 18,433,462 34 8,229,710 8 2,369,500 175 63,839,612
2. การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 36 5,244,000 37 5,455,100 35 4,255,100 35 4,255,100 143 19,209,300
3. การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 39 14,170,356 35 14,356,356 33 14,079,356 32 13,579,356 139 56,185,424
4. การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 3 80,000 6 150,000 5 110,000 5 110,000 19 450,000
5. การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 7 605,000 7 605,000 7 605,000 7 605,000 28 2,420,000

รวม 144 54,906,296 159 38,999,918 114 27,279,166 87 20,918,956 504 142,104,336
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จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561

และผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร
ป 2561

หมายเหตุ
จํานวนโครงการทั้งหมด งบประมาณ โครงการที่ดําเนินการ งบประมาณ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 7 3,977,000 5 2,229,000
การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4 180,000 3 140,000
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบรอย

1 20,000 1 20,000

รวม 12 4,177,000 9 2,389,000

บัญชีครุภัณฑ (ผ 08) ตามแผนพฒันาทองถิ่น 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2561

รายละเอียดการจัดซ้ือครุภณัฑ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ต้ังไว เบิกจาย

ติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลท่ี 10)  - - 100,000 99,000
เครื่องคอมพิวเตอร  - - 16,000 15,900
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  - - 4,300 4,300
เครื่องสํารองไฟ  - - 2,800 2,800
เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิรสซิเบิ้ล ขนาด 1.5”  - - 39,000 39,000
เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิรสซิเบิ้ล ขนาด 3”  - - 102,000 102,000

รวมงบประมาณ 264,100 263,000
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4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2561

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

ท่ีเสร็จ
จํานวนโครงการท่ี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

9 6.25 - - 50 34.72 - - 7 4.87 59 40.97

2. การสงเสริม
คุณภาพชีวิต

12 8.34 - - 24 16.66 - - 4 2.78 36 25

3. การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

11 7.64 - - 28 19.44 - - 1 0.70 39 27.08

4. การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

-- - - - 3 2.08 - - - - 3 2.08

5. การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1 0.70 - - 6 4.17 - - - - 7 4.87

รวม 33 22.93 - - 111 77.07 - - 12 8.35 144 100
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5. การเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 482,000 - 1,747,000 - 2,229,000 -
2. การสงเสรมิคณุภาพชีวิต 148,630 - - - 148,630 -
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบรอย

10,361,882.46 - - - 10,361,882.46 -

4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- - - - - -

5. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

28,000 - - - 28,000 -

ครุภณัฑ ( ผ01) 2,854,450 - - - 2,854,450 -

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามแผนงานงบกลาง ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ต้ังไว เบิกจาย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจาง)  - - 114,000 102,168
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ  - - 4,156,800 4,021,800
โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ

 - - 960,000 846,400

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

 - - 18,000 6,000

เงินสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบท.)  - - 138,729 138,729
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  - - 60,000 52,000
เงินสํารองจาย (ชวยเหลือผูประสบวาตภัย)  - - 485,151 483,977

รวมงบประมาณ 5,932,680 5,651,074
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บัญชีครุภัณฑ (ผ 08) ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดการจัดซ้ือครุภัณฑ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ต้ังไว เบิกจาย

โตะพับเอนกประสงค  - - 27,000 27,000
เกาอ้ีสํานักงาน  - - 5,600 5,200
โตะทํางาน  - - 5,500 5,000
ถังตมน้ํารอน  - - 16,000 9,750
เครื่องคอมพิวเตอร  - - 16,000 15,900
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  - - 8,600 8,600
รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร  - - 2,500,000 2,492,000
เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงัขนาด 24,000 BTU  - - 31,000 28,000

รวมงบประมาณ 2,609,700 2,591,450
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รายงานดานรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

รายรับท้ังสิ้น  จํานวนเงิน 24,505,470.58 บาท แยกเปน

รายการ รายรับ หนวย
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 20,891,.88 บาท
ภาษีบํารุงทองท่ี 37,829 บาท
ภาษีปาย 1,160 บาท
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 640.20 บาท
คาธรรมเนียมการตรวจมาตรวัดน้ํา 5,895 บาท
คาเชาท่ีดิน 3,600 บาท
ดอกเบี้ย 98,762.19 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
(คาน้ําประปา)

705,230 บาท

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 9,716,487.31 บาท
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ 1,398,259.29 บาท
ภาษีสุรา - บาท
ภาษีสรรพสามิต 2,409,491.93 บาท
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยปาไม

- บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 350 บาท
คาภาคหลวงแร 43,685.14 บาท
คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 18,841.30 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

418,076 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา

9,222,368 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 372,394.95 บาท
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 522 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ด 110 บาท
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 483 บาท
คาใบอนุญาตตัดไม 0.25 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,572.14 บาท
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รายจายท้ังสิ้น  จํานวนเงิน 20,289,291.46 บาท แยกเปน

รายการ รายจาย หนวย
งบกลาง 5,651,074 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,966,320 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,927,948 บาท
คาตอบแทน 294,750 บาท
คาใชสอย 914,961.83 บาท
คาวัสดุ 1,113,940 บาท
คาสาธารณูปโภค 629,047.63 บาท
คาครุภัณฑ 2,857,250 บาท
เงินอุดหนุน 934,000 บาท
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รายละเอียด โครงการ/กิจกรรมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
อบต.ทายตลาด มีดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1. 1) การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

กอสรางถนน คสล. ม.1
คันคลองบานไผแหลม

บริเวณปากทอถึงบริเวณ
บานนายโอด กลิ่นไทย

500,000 495,000 จายขาด
เงินสะสม

กองชาง

2. ” ” เปลี่ยนทอเมนตประปา
ม.1-2 โดยปรับปรุง

เปลี่ยนทอเมนตประปา
เร่ิมจากถังประปา ม.1 ถึง

บริเวณกลุมบานนาย
ประทวน อูนาค

495,000 492,000 จายขาด
เงินสะสม

กองชาง

3.
” ”

ปรับปรุงถนน คสล.พรอม
วางทอระบายน้าํสายหนา
รร.วัดทาขามถึงหลัง รร.
วัดทาขาม ม.6

500,000 484,000 จายขาด
เงินสะสม

กองชาง

4.
” ”

กอสรางถนน คสล.สายคัน
คลองบําหรุ ม.4 เร่ิมจาก
ปากทางถนนลาดยางถึง
บริเวณนานางอภิณยา
ชนะภัย

482,000 482,000 แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป

เพ่ิมเตมิ
ป 61 ฉ. 1

กองชาง

5.
” ”

กอสรางถนนลูกรังสายคัน
คลองตาวัง ม.2,ม.5 เร่ิม
จากรอยตอถนน คสล.
สายใน ม.5 ถึง บริเวณนา
นางเพ็ญ  พัดจนัทร

276,000 276,000 จายขาด
เงินสะสม

กองชาง
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ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

6. 1) การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ซอมแซมถนนลูกรังที่ชาํรุด
เปนหลุมเปนบอ ในเขต
ตําบลทายตลาด หมูที่

1,3,5,6,7

485,151 159,800 เงินสํารอง
จาย

กองชาง

7. ” ” ซอมแซมถนนลูกรังสาย
หนอง 3 ขา โพธิ์ตรุและ

คันคลองชลประทานหนอง
ละเอียด ม.7

485,151 115,000 เงินสํารอง
จาย

กองชาง

9.
” ”

ซอมแซมถนนลูกรัง หมู 2
สายคลองสาํโหรกถึง
บริเวณนานายประทวน
อูนาค

485,151 112,000 เงินสํารอง
จาย

กองชาง

9.
” ”

ซอมแซมถนนลูกรัง ม.6
กดเสาเข็มไมยูคา 140
ตน เสริมถนนดนิปรับผิว
จราจร

485,151 65,700 เงินสํารอง
จาย

กองชาง
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ
งบประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1 1) การสงเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนงาน
การศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติประจําป 2561

50,000 41,650 ขอบัญญัติ
ป 2561

กอง
การศึกษาฯ

2 แผนงานสงัคม
สงเคราะห

กิจกรรมดูแลหวงใยใส
ใจผูสูงอายุ

60,000 54,980 ขอบัญญัติ
ป 2561

สป.

3 งบกลาง โครงการสราง
หลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ

4,156,800 4,021,800 เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สป.

4 งบกลาง โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ

960,000 846,400 เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สป.

5 งบกลาง เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

18,000 6,000 เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สป.

6 แผนงาน
การศึกษา

อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)

435,680 415,667 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

สป.

7 แผนงาน
การศึกษา

อุดหนุนอาหารกลางวัน
(3 โรงเรียน)

824,000 746,000 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

สป.

8 แผนงาน
การศึกษา

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทายตลาด

173,600 135,480 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

สป.

9 งบกลาง อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลทายตลาด
(สปสช.)

60,000 52,000 ขอบัญญัติ
ป 2561

สป.

10. แผนงานการ
สาธารณสุข

โครงการสุขภาพดีวิถี
ไทยตามพระราชดําริ
7 หมูบาน

98,000 98,000 เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สป.
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ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ
งบประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

11. 1) การสงเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนงานการ
สาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราช
กุมารี

21,000 21,000 เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สป.

12. แผนงานการ
สาธารณสุข

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม

21,000 21,000 เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สป.
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย

ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ
งบประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1 3) การจัด
ระเบียบชุมชน
และสังคมและ
รักษาความสงบ

เรียบรอย

แผนงานบริหาร
ทั่วไป

รายจายหมวดเงินเดือน
คาจาง คาตอบแทน
คณะผูบริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนง.สวนตําบล/
พนง.จาง/คาเชาบาน/
การศึกษาบุตรฯลฯ

9,427,140 8,189,018 ขอบัญญัติ
ป 2561

สป.

2 ” คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

243,800 128,632 ขอบัญญัติ
ป 2561

สป.

3 ” อุดหนุนงบประมาณ
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมกันใน
การชวยเหลือ
ประชาชน (สถานท่ี
กลาง) อําเภอเมือง
ลพบุรี

20,000 20,000 แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป

เพ่ิมเตมิ
ป 61 ฉ. 1

สป.

4 ” คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟากิจการ
ประปา

550,000 457,987.61 ขอบัญญัติ
ป 2561

สป.

5 ” คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท/ไฟฟา/
ไปรษณีย/
โทรคมนาคม

265,000 171,060.02 ขอบัญญัติ
ป 2561

สป.

6 ” คาวัสดุ 895,480 698,273 ขอบัญญัติ สป.
7 ” คาใชสอย 717,260 355,124.06 ขอบัญญัติ สป.
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ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ
งบประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

8 ” ปรับปรุง ซอมแซม
อุปกรณ ครุภัณฑ
สํานักงาน

188,800 100,290.77 ขอบัญญัติ สป.

9 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบาน/ตําบล

5,000 600 ขอบัญญัติ สป.

10 งบกลาง สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน

138,729 138,729 ขอบัญญัติ กองคลัง

11 งบกลาง สมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงาน
จาง

114,000 102,168 ขอบัญญัติ กองคลัง
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
- ไมมีดําเนินโครงการในยุทธศาสตรนี้ -

ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ท่ี ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว เบิกจาย ท่ีมาของ

งบประมาณ
ผูรับ

ผิดชอบ
1 3) การอนุรักษ

ภูมิปญญา
ทองถ่ินและ

สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุดหนุนสํานักงาน
ปกครองจังหวัดลพบุรี
(งานแผนดนิสมเด็จพระ
นารายณ)

28,000 28,000 ขอบัญญัติ สป.

สวนท่ี  4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔M คือ ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย ตามหลักการบริหารกิจการบานท่ีดี

(Good Governance) หรือตามหลักธรรมาภิบาล โดยองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด นํามาใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการองคกร ซึ่งประกอบดวย ๔ ปจจัย (๔ M) ดังนี้

๑) MAN การบริหารกําลังคน โดยจะใชกําลังคน หรือบุคลากรอยางไรใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลกับงานมากท่ีสุด

๒) Money การบริหารเงิน หรืองบประมาณ โดยจะจัดสรรเงินอยางไรใหใชตนทุนนอยท่ีสุด และเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

๓) Materials การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน โดยจะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด หรือเกิด
ประโยชนสูงสุด

๔) Management การบริหารจัดการ เปนกระบวนการจัดการในการบริหาร และควบคุม เพ่ือใหงาน
ท้ังหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี
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จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานในข้ันตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ หรือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด พบวาเกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวซึ่งมีสาเหตุ  ดังนี้

1) งบประมาณมีจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงานในการแกไขปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
2) มีขอจํากัดดานลักษณะท่ีตั้งของตําบล ทําใหเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีไดงาย สงผลตอการพัฒนาในดานตางๆ

หยุดชะงักไปดวย
3)  โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ มักจะไมไดรับการแกไข เนื่องจากตองรองบประมาณสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอ่ืน
๔) งบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป จากภาครัฐท่ีสนับสนุนให อบต.มีความลาชามาก สงผลใหการพัฒนา

ไมเปนไปอยางทันทวงที
๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีไมเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา ทําใหการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

ไมบรรลุตามเปาหมายเทาท่ีควร
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แบบที่ 3/๑ แบบประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทายตลาด ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปงบประมาณ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
2.  วัน/เดือน/ป  ท่ีรายงาน วันท่ี 18 ตุลาคม ๒๕61
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการ ในปงบประมาณ  2561
๓.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ ป  2561

จํานวนโครงการ
ท่ีปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 59 9
2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต 36 12
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 39 11
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
3 -

5. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

7 1

รวม 144 33
สวนท่ี  3 ผลการดําเนินงาน ในภาพรวม
๔. ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน
8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม
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๕. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.05
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.06
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ 8.66
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.10
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน
8.05

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.02
รวม 8.12

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.06
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.10
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.02
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ 8.04
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.43
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน
8.00

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11
รวม 8.11
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.05
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.01
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ 8.11
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.03
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน
8.08

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00
รวม 8.04

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.01
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.06
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.03
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ 8.10
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.07
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน
8.13

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11
รวม 8.06
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.10
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.08
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.02
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ 8.09
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.12
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน
8.00

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15
รวม 8.08



-28-

ขอสรุปและขอเสนอแนะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอสรุป :
๑) รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนจากการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา (ตามยุทธศาสตร)

จากรายงานผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ซึ่งเปน
การประเมินความพึงพอใจจากภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ท้ัง 7 หมูบาน เก่ียวกับการ
ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล หรือตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งท่ี 1 เดือนเมษายน (ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันท่ี
๓๐ กันยายน ๒๕61) การติดตามประเมินผลใชกระบวนการวิธีวิจัย ซึ่งเปนการติดตามประเมินผลท่ีมีหลักเกณฑ
และเปนระบบตามแบบวิธีวิจัย โดยจะตองใชทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลามาก แตผลท่ีไดแนนอน เชื่อถือได
ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ใชการออกแบบสอบถามประชาชนและ
สวนราชการในพื้นท่ีเพื่อประเมินความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด เปน
รายยุทธศาสตร จํานวน 5 ยุทธศาสตร จากการสุมตัวอยางจากประชาชน จํานวน 7 หมูบานๆ ละ ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น
7๐ คน (คะแนนเต็ม ๑๐ ในแตละยุทธศาสตร ) สรุปคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ท่ี ยุทธศาสตร คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 8.12
2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 8.11
3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 8.04
4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
8.06

5 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

8.07

ภาพรวม 8.08

จากระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับท่ีดี โดยคะแนนประเมินเฉลี่ย 8.08 คะแนน
(คะแนนเต็ม ๑๐)
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ขอเสนอแนะ
จากระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบล

ทายตลาด อาจไดรับขอมูลท่ีไมตรงกับความตองการของประชาชน เพราะไมใชกลุมเปาหมายท่ีแทจริง ควรปรับปรุง
วิธีการประเมินผล โดยกําหนดตัวชี้วัดและกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนข้ึน อาจกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะตอบแบบสอบถาม
ท่ีไดรับผลกระทบจริงในแตละโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีเปนจริงมากท่ีสุด อันอาจจะเปน
แนวทางของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกการดําเนินงาน และจะเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนอยางยั่งยืนตอไป

การใหความสําคัญของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากภาคประชาชน นับเปนสิ่ง
ท่ีสําคัญและจําเปนอยางมากในปจจุบัน ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน ลวนแตเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไข ในชุมชนของตนเอง เพราะถือวาไม
มีใครท่ีจะทราบและเขาใจปญหาไดดีกวาคนในชุมชนเอง  ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทุกดานจึงจําเปนตอง
ผานกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในทุกข้ันตอน เปนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแบบเกา
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน และของประเทศชาติตลอดไป
3) รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
ประจําป พ.ศ. 2561

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทายตลาด ประจําป พ.ศ.2561
ซึ่งพิจารณาจากจํานวนโครงการ/ กิจกรรมท้ังหมดของแผนพัฒนาฯ ประจําป 2561 จํานวนท้ังสิ้น 146 โครงการ
พบวามีผลการดําเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมท่ีนําไปสูการปฏิบัติ จํานวน 28 โครงการ คิดเปน รอยละ 19.16
ขอเสนอแนะ

ในปตอไป อบต. ควรบรรจุโครงการ/ กิจกรรมไวในแผนพัฒนาฯท่ีคาดวาจะดําเนินการจริงเทานั้น เพราะหาก
บรรจุโครงการ/ กิจกรรมมากเกินไป แลวไมไดดําเนินการจะทําใหผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานจะไมเปนไปตาม
เปาหมาย ท้ังนี้ ควรคํานึงถึงงบประมาณท่ีจะดําเนินการ และปญหาความตองการของประชาชนเปนสําคัญจากเวที
ประชาคมหมูบานในแตละปงบประมาณ
ขอคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ก. การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ท่ีประสบความสําเร็จ มีองคประกอบ  ดังนี้
1) กําหนดสิ่งท่ีคาดหวังอยางชัดเจน วัดผลได สรางบรรยากาศชวยใหสําเร็จ
2) กําหนดเปาหมายรวมกัน
3) แสดงการรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานท่ีดีในท่ีดีในท่ีสาธารณะ
4) มองหาสิ่งดีทุกสถานการณและคนหาแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรค
5) เฝาติดตามผลใหความม่ันใจวาเปนไปตามท่ีตกลงไว

ข. การติดตามและประเมินผล ท่ีประสบความลมเหลว มีองคประกอบ  ดังนี้
1) มิไดไตรตรองอยางรอบคอบวาจะคาดหวังอะไร หรือจะวัดความสําเร็จอยางไร
2) แกไขผลการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสม โดยดําเนินการเปนการสวนตัว
3) ใชเวลามากเกินไปเพ่ือมองหาสิ่งผิด และนอยเกินไป เพ่ือมองหาสิ่งถูก
4) ไมมุงม่ัน จริงจังในการติดตามงานวาจะทําอยางไร
5) ขาดการประสานงานท่ีดี
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน ของ อบต.ทายตลาด
ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง
2.  อายุ        (1) ต่ํากวา 20 ป        (2)    20-30 ป (3)   31-40 ป

(4)   41-50 ป            (5)    51-60 ป (6)    มากกวา 60 ป
3.  การศึกษา     (1)  ประถมศึกษา                         (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา           (4)  ปริญญาตรี
(5)  สงูกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืนๆ

4.  อาชีพหลัก    (1) รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  คาขาย ธุรกิจสวนตวั (4)  รับจาง
(5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร
(7)  อ่ืนๆ (ระบุ)

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
๕. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม มากนอยเพียงใด

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา

ของประชาชนในทองถ่ิน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง
2.  อายุ        (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)    20-30 ป             (3)   31-40 ป

(4)   41-50 ป (5)    51-60 ป (6)    มากกวา 60 ป
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

(3)   อนุปริญญาหรือเทียบเทา                (4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืนๆ

4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว (4)  รับจาง
(5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร
(7)  อ่ืนๆ(ระบุ)

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด
๕.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม

ตอ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ คะแนน
(10คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมคุณภาพชีวิต
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง
2.  อายุ        (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)    20-30 ป             (3)   31-40 ป

(4)   41-50 ป            (5)    51-60 ป (6)    มากกวา 60 ป
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

(3)   อนุปริญญาหรือเทียบเทา                (4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืนๆ

4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว (4)  รับจาง
(5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร
(7)  อ่ืนๆ(ระบุ)

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
๕.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม

ตอ การสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ คะแนน
(10คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง
2.  อายุ        (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)    20-30 ป             (3)   31-40 ป

(4)   41-50 ป            (5)    51-60 ป (6)    มากกวา 60 ป
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

(3)   อนุปริญญาหรือเทียบเทา                (4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืนๆ

4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว (4)  รับจาง
(5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร
(7)  อ่ืนๆ(ระบุ)

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
๕.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
ตอ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนน
มากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ คะแนน
(10คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.  เพศ        (1)  ชาย                    (2)   หญิง
2.  อายุ        (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)    20-30 ป             (3)   31-40 ป

(4)   41-50 ป            (5)    51-60 ป (6)    มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

(3)   อนุปริญญาหรือเทียบเทา                (4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืนๆ

4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว (4)  รับจาง
(5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร
(7)  อ่ืนๆ(ระบุ)

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
๕.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม ตอการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ คะแนน
(10คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.  เพศ        (1)  ชาย (2)   หญิง
2.  อายุ        (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)    20-30 ป             (3)   31-40 ป

(4)   41-50 ป            (5)    51-60 ป (6)    มากกวา 60 ป
3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา                              (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

(3)   อนุปริญญาหรือเทียบเทา                (4)  ปริญญาตรี
(5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืนๆ

4.  อาชีพหลัก       (1) รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว (4)  รับจาง
(5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร
(7)  อ่ืนๆ(ระบุ)

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด
๕.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ทายตลาด ในภาพรวม ตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ คะแนน
(10คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม
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