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ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หน้า ๑

คานา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็น
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก สามารถตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก สามารถนามาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ ในการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ได้จัดทารายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้
รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่างๆโดยได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์จนทาให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารของเทศบาลตาบลท่าไม้รวกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก

หน้า ๒

ส่วนที่ ๑
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้ต้องมีการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการอีกคนทาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ เทศบาลตาบลท่าไม้รวก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก ประกอบด้วย
๑ นายเผ่า พุกคุ่ย
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
๒ นายมาโนช ขุมทองดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๓ นางสาวศิริรัตน์ เกตุรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๔ นางขวัญใจ พุกคุ่ย
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๕ นายวิรัตน์ เชาว์เฉียบ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
๗ ผู้อานวยการ รพ.สต.หนองชุมแสง
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
๘ นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๙ นายวิทยา แสนกล้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐ นายสมคิด ใจฉ่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑ นายประยูร เชียรรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓,๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อานาจดังนี้

หน้า ๓

(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคล ภายนอกที่ดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

หน้า ๔

ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ น ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

หน้า ๕

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก โดยอาศัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
-คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้แผนการดาเนินงานหรือไม่และเป็น
ห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโ ครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสั ญจรไปมาได้ส ะดวก ปลอดภั ย
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุป โภค-บริ โ ภคทุกครัว เรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัว เรือน และมีไฟฟ้ า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้้าในการเกษตรพอเพียง
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๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้ม แข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด้ารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท้าลาย สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก้าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้้าเลียลดลง การระบายน้้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส้านึก เกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็ น ชีวิต ค่านิ ย มที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ ความส้ าคั ญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่ า ของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้ องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส้านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ด้าเนินการว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด้าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปั ญหาของชุมชนได้ห รื อไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิ นของ เช่น วัส ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้ รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน
หรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด้าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็ น การประเมิ น ถึ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด้าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
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ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก้าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก้าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ
๒ ประการ ดังนี้
ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธีใ นการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนพั ฒ นา สมาชิ ก สภา ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ผู้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องด้าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อผู้ บริห ารท้อ งถิ่น เพื่อให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้อ งถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส้าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก้าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ้าเป็นและส้าคัญในการน้ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพื่อน้าไปวิเคราะห์ ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยด้าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด้าเนิ นการ เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด้าเนินโครงการ
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ด้าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน้า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด้าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น้ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

หน้า ๘

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด้ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามปี
แผนการด้าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิ น
เอกสารการด้าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
การติดตามประเมินผลรายโครงการ
ก้าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท้างาน ก้าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เป็นหลักเนื่องจากได้กาหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนา
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ
แผนงานใหม่มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)
อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสามปี โดยกาหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าฯลฯ
๑.๒ พัฒนาแหล่งน้า และระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง
๑.๓ ขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๔ พัฒนาระบบจราจร ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร
๑.๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๒.๒ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ(เช่น
โรคเอดส์,วัณโรค ฯลฯ)
๒.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
๒.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๒ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๓ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันภัย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจาหน่าย
๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น
๔.๓ พัฒนา/ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
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๕.๓ การพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมืองและแม่น้าสายหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
๗.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๗.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เป็นตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าทางการเกษตร”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
๑. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมใน
พื้นที่และมีการจัดวางระบบผังเมืองที่ดี
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
๓. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
๔. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นสินค้าชั้นนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดของสินค้าและสร้างรายได้ให้ชุมชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
๖. ส่งเสริม ฟื้นฟู และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน
๗. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆในการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่และชุมชนมีความ
สวยงามเป็นระเบียบ มีผังเมืองที่ดีในการพัฒนาชุมชน
๒. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข
๔. สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีระบบการตลาดที่มีคุณภาพ
มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น
๖. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาดารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน
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๗. องค์กรมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน

ส่วนที่ ๓
การติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนา
การดาเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐)
ดาเนินการตามระเบี ยบตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด้าเนินการ
(๑) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวั นนับ แต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต้าบลท่าไม้รวก เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลท่าไม้รวก จึง
ได้ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลต้าบลท่าไม้รวก ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐) ขึ้น
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
1. ด้าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด้าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด้าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ้าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการด้าเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

หน้า ๑๒

การกากับการจัดแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔.
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓.มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕.มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗.มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
การดาเนินงาน

ไม่มี
การดาเนินงาน
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลท่าไม้รวก
๒ รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ ๑
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๑. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )
ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวม

ปีที่ ๑ ๒๕๖๐
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
๘๕
๘๐,๑๒๘,๑๒๐

ปีที่ ๒ ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
๙๓
๑๐๑,๒๓๓,๒๐๐

ปีที่ ๓ ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
๙๖
๑๑๑,๖๘๘,๓๐๐

จานวน
โครงการ
๒๗๔

รวม
งบประมาณ
๒๙๓,๐๔๙,๖๒๐

๔๒

๒๗,๒๗๑,๕๐๐

๓๗

๒๖,๕๐๔,๐๐๐

๓๓

๒๔,๓๑๔,๐๐๐

๑๑๒

๗๘,๐๘๙,๕๐๐

๑๒

๓,๔๙๐,๐๐๐

๙

๓,๐๔๐,๐๐๐

๙

๓,๐๔๐,๐๐๐

๓๐

๙,๕๗๐,๐๐๐

๑๑

๗,๒๕๐,๐๐๐

๖

๒,๐๙๐,๐๐๐

๗

๒,๒๙๐,๐๐๐

๒๔

๑๑,๖๓๐,๐๐๐

๑๕

๓,๖๓๐,๐๐๐

๑๗

๑๐,๙๓๐,๐๐๐

๑๗

๒๗,๖๓๐,๐๐๐

๔๙

๔๒,๑๙๐,๐๐๐

๘

๗๑๐,๐๐๐

๖

๖๘๐,๐๐๐

๖

๖๘๐,๐๐๐

๒๐

๒,๐๗๐,๐๐๐

๔๑

๕,๔๐๓,๙๕๐

๑๙

๕,๙๖๗,๔๐๐

๒๐

๑๒,๔๑๕,๐๐๐

๘๐

๒๓,๗๘๖,๓๕๐

๒๑๔

๑๒๗,๘๘๓,๕๗๐

๑๘๗

๑๕๐,๔๔๔,๖๐๐

๑๘๘

๑๘๒,๐๕๗,๓๐๐

๕๘๙

๔๖๐,๓๘๕,๔๗๐

หน้า ๑๔

๒. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
๓.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๔.การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๗.การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวม

จานวนโครงการที่
สาเร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนิน
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดาเนินงาน

จานวนโครงการที่มี
การยกเลิก

จานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
๕๙

ร้อยละ
๒๗.๕๗

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
๘๕

ร้อยละ
๓๙.๗๒

จานวน
๑๖

ร้อยละ
๗.๔๗

๑๒

๕.๖๐

-

-

๒๕

๑๑.๖๘

-

-

-

-

๔๒

๑๙.๖๓

๕

๒.๓๔

-

-

๖

๒.๘๐

-

-

-

-

๑๒

๕.๖๑

๒

๐.๙๔

-

-

๙

๔.๒๑

-

-

-

-

๑๑

๕.๑๔

๕

๒.๓๔

-

-

๗

๓.๒๗

-

-

-

-

๑๕

๗.๐๑

๑

๐ซ๔๗

-

-

๓

๑.๔๐

-

-

-

-

๘

๓.๗๔

๑๐

๔.๖๗

-

-

๑๓

๖.๐๘

-

-

-

-

๔๑

๑๙.๑๕

๕๑

๒๓.๘๓

-

-

๑๒๒

๕๗.๐๑

-

-

-

-

๒๑๔

๑๐๐

๓. ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐)
โครงการ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่ายไป

ไม่มี
รวม

หน้า ๑๕

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าไม้รวก มีดังนี้
๑ เทศบาลตาบลท่าไม้รวก มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจานวนที่จากัด ไม่เพียงพอกับ
การพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีจานวนมากเกินไป ไม่
สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็น
ทาให้โครงการมีจานวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจานวนประเด็นปัญหาความต้องการ
ที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. การจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้
ทุกโครงการมีอยู่ในแผน โดยไม่คานึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
ข้อเสนอแนะ
๑. จัดทาโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน
เป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
๒. นาโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๓. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึง
สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาใน
รูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ในการพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนด
ไว้

หน้า ๑๖

สรุปผลการติดตาม กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(งวดเดือนเมษายน –เดือนกันยายน ๒๕๖๐)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ -ค่าขยายเขตระบบจาหน่ายประปา ๕๐%แรก
โรงสูบน้าบ้านวังตอ หมู่ที่ ๕
-ค่าขยายเขตไฟฟ้า ๕๐%หลัง หมู่ที่ ๓ บ้านใน
คุ้ง
- ค่าขยายเขตไฟฟ้า ๕๐%หลัง หมู่ที่ ๑ บ้านท่า
ไม้รวก
๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอย
๔
๓ ค่าจ้างเหมาเจาะดันลอดถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้า หมู่ที่ ๑(บริเวณหน้าบ้านนาย
ประกอบ)
๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ซอย
๗
๕ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงที่เทศบาลหมู่ที่ ๖ บ้านเขา
ลูกช้าง
๖ ค่าก่อสร้างถนนน้าล้นพร้อมฝังท่อระบายน้า
หมู่ที่ ๕
๗ ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้าล้นหมู่ที่ ๙ ซอยบ้าน
ครูเสมอ
๘ ปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ จานวน ๓ รายการ
-ปรับปรุงถนนหมู่ที่ ๖(ซอย ๔,๙)โดยการเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
-ปรับปรุงถนนหมู่ที่ ๖(วัดเขาลูกช้าง-ศูนย์
อนุบาลสัตว์ป่า)โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต
-ปรับปรุงถนน หมู่ที่๑๓(ซอย๕)โดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

งบประมาณ
ดาเนินการ
๒๒๘,๓๗๗.๒๘

หมายเหตุ

๒๔๗,๗๙๐.๑๑
๒๙๗,๔๑๔.๙๕
๓๑๐,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๒๐๐,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๓๘๕,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๔๓๔,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๙๘,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๓๓๕,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๒,๐๘๐,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

หน้า ๑๗

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ดาเนินการ
๑,๔๔๗,๐๐๐

หมายเหตุ

๙ ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่
จ่ายขาดเงินสะสม
ที่ ๑๑ ซอย ๒
๑๐ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้าดิบเทศบาลตาบล
๑๘๐,๐๐๐
ท่าไม้รวก หมู่ที่ ๕
-ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย(หมู่ที่
๒๓๙,๐๐๐
๑,๒,๓,๔,๘,๑๑,๑๒)
๑๑ ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓๘๒,๐๐๐
ที่ ๔ ๒ เส้น
๑๒ ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔๖๐,๐๐๐
ที่ ๑๐ ซอย ๕
๑๓ ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔๓๙,๐๐๐
ที่ ๘ ซอยลงประปา
๑๔ ซ่อมแซมปั๊มสูบน้าตู้คอนโทรลมอเตอร์พลังงาน ๑๘๐,๐๑๑.๔๕
ไฟฟ้าบ้านหนองชุมแสง หมู่ ๔,๑๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ/กิจกรรม
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จูเนียร์
เกมส์ ปี ๖๐)
โครงการรู้ทันป้องกันโรคและส่งเสริม IQ EQ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง)

งบประมาณ
ดาเนินการ
๔,๗๗๕,๒๐๐
๖๔,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๘๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๒,๑๒๒,๐๐๐
๑,๑๓๖,๑๗๐.๕๖
๒๔,๙๗๐
๖๘,๗๒๐

สปสช

หน้า ๑๘

๙ โครงการค้นหาและควบคุมโรควัณโรค
๑๐ โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๑ โครงการเกษตรกร อยู่ดี มีสุข
๑๒ โครงการอบรมเครือข่ายตาบลควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน

๓,๔๘๐
๓,๔๘๐

สปสช
สปสช

งบประมาณ
ดาเนินการ
๙,๒๘๐
๑๕,๘๒๐

หมายเหตุ
สปสช
สปสช

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณ
ดาเนินการ
๑๙,๓๘๙.๘๐
๑๓,๙๖๕
๔๖,๔๐๐
๑๑๓,๕๐๐
-

หมายเหตุ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุที่เหลือจาก
เศษพืชผักทางการเกษตร
๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาครีมทาเท้าแตก
จากกล้วยหอม
๓ โครงการเสริมและพัฒนาอาชีพประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์

งบประมาณ
ดาเนินการ
๗,๙๒๕

หมายเหตุ
-

๑๔,๒๖๐
๓๙,๘๐๐

หน้า ๑๙

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะหมู่ที่ ๒ บ้าน
หนองเตียน
๒ ค่าจ้างกาจัดขยะมูลฝอย
๓ โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน
๔ โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
๕ โครงการกาจัดวัชพืช ผักตบชวาในแม่น้าเพชร

งบประมาณ
ดาเนินการ
๗๒,๐๐๐

หมายเหตุ
จ่ายขาดเงินสะสม

๑๒๙,๗๑๓.๑๔
-

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญและเข้าร่วมวัน
สาคัญที่ส่วนราชการจัดขึ้น
๒ ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์
๓ ส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา

งบประมาณ
ดาเนินการ
๑๘,๖๓๖

หมายเหตุ

-

หน้า ๒๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง
๒ ค่าจัดทาเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการต่างๆ
๓ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
๔ โครงการปรับปรุง บารุงรักษาหรือซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการบริหารงาน
เทศบาล
๕ กล้องถ่ายรูป
๖ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
จานวน ๔ สถานี ประกอบด้วย สถานีสูบน้า
ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองชุมแสง,ไร่หลวง
,ท่าไม้รวก,ท่าลาว
๗ โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
๘ ค่าจัดซื้อ/ติดตั้งกล้องวงจรปิดในสานักงาน
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก
๙ เครื่องรับส่งวิทยุ
๑๐ จัดซื้อท่อพญานาคขนาด ๕ นิ้วพร้อมเครื่อง
จานวน ๒ เครื่อง

งบประมาณ
ดาเนินการ
๒๔๓,๘๒๔.๔๘

หมายเหตุ

๗๑,๓๔๒
๘๐๑,๘๙๑
๔๑๔,๐๘๕.๖๐
๙,๖๓๐
๔๕๒,๗๔๕.๐๔

๑๙๖,๔๙๐
๒๔,๐๐๐
๒๒,๐๐๐

หน้า ๒๑

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
รายรับรวมทั้งสิ้น จานวนเงิน ๕๗,๖๙๕,๑๒๙.๑๘ บาท แยกเป็น
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๓๖๘,๓๑๖.๗๕ บาท
-ภาษีบารุงท้องที่
๓๐๑,๖๘๗.๗๐ บาท
-ภาษีป้าย
๙๑,๖๘๘.๐๐ บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
๒,๓๕๗.๑๐ บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๓,๓๓๐.๐๐ บาท
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
๓๖๘,๔๑๐.๐๐ บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
๘๐๐.๐๐
บาท
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
๒๙๐.๐๐
บาท
-ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
๑๓,๐๗๕.๐๐ บาท
-ค่าปรับการผิดสัญญา
๒๗๘,๙๙๘.๐๐ บาท
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๘๑๐.๐๐
บาท
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
๔,๒๖๐.๐๐ บาท
-ดอกเบี้ย
๒๓๔,๔๐๒.๖๒ บาท
-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
๗๑๔,๗๖๕.๑๑ บาท
-ค่าขายแบบแปลน
๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
๙,๙๐๐.๐๐ บาท
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
๕๕๕,๓๔๕.๙๐ บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผน
๘,๘๓๙,๖๔๖.๖๖ บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ
๔,๐๖๗,๒๓๗.๐๓ บาท
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
๕๓๐,๒๘๖.๕๓ บาท
-ภาษีสุรา
๑,๘๙๖,๕๗๒.๐๕ บาท
-ภาษีสรรพสามิต
๔,๕๗๐,๕๑๕.๕๓ บาท
-ค่าภาคหลวงแร่
๑๑๑,๒๔๗.๓๓ บาท
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
๕๙,๑๐๓.๘๔ บาท
-ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
๑,๘๘๑,๖๔๓.๐๐ บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
๓๒,๖๕๑,๔๓๐.๙๓ บาท
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

หน้า ๒๒

รายจ่ายทั้งสิ้น จานวนเงิน ๕๓,๒๓๕,๙๑๑.๐๑ บาท แยกเป็น
-งบกลาง
-เงินเดือนและค่าจ้างประจา
-เงินเดือนฝ่ายการเมือง
-ค่าตอบแทน
-ค่าใช้สอย
-ค่าวัสดุ
-ค่าสาธารณูปโภค
-เงินอุดหนุน
-ค่าครุภัณฑ์
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๔,๓๙๗,๒๙๔.๖๗ บาท
๑๖,๑๔๑,๕๑๓.๕๖ บาท
๒,๕๐๘,๗๒๐.๐๐ บาท
๒๕๓,๕๘๐.๐๐ บาท
๓,๘๗๗,๐๖๙.๑๗ บาท
๔,๗๓๐,๔๐๑.๖๖ บาท
๑,๖๑๗,๙๒๗.๔๘ บาท
๔,๙๑๔,๑๗๗.๘๗ บาท
๘๐๙,๒๒๖.๖๐ บาท
๓,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

หน้า ๒๓

ภาคผนวก

หน้า ๒๔

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวกในภาพรวม
คาชี้แจง : เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม
๒๕๖๐)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
๒. อายุ
( ) ต่ากว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี
( ) ๓๑-๔๐ ปี
( ) ๔๑-๕๐ ปี
( ) ๕๐-๖๐ ปี
( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียน/ นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ ระบุ ............................................................
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวกในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย
(๓ )
(๒)
(๑)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๒๕

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

หน้า ๓๒

ส่วนที่ ๔
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง
เพศ -ชาย
จานวน
ราย
-หญิง
จานวน
ราย
อายุ - ต่ากว่า ๒๐ ปีจานวน ราย - ๒๐-๓๐ ปี จานวน
ราย - ๓๑-๔๐ ปี จานวน
ราย
- ๔๑-๕๐ ปีจานวน
ราย - ๕๐-๖๐ ปีจานวน ราย - มากกว่า ๖๐ ปีจานวน
ราย
การศึกษา - ประถมศึกษา จานวน
ราย
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน
ราย
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จานวน ราย
- ปริญญาตรี จานวน
ราย
- สูงกว่าปริญญาตรี จานวน
ราย
- อื่น ๆ
จานวน
ราย
อาชีพ - รับราชการ จานวน
ราย
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน ราย
- ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว จานวน ราย - รับจ้าง จานวน
ราย
- นักเรียน/ นักศึกษา จานวน ราย - เกษตรกร จานวน
ราย
- อื่น ๆ จานวน
ราย
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวกในภาพรวม
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

พอใจ
มาก
(ราย )

คิดเป็น
ร้อยละ

พอใจ
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

ไม่
พอใจ
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

หน้า ๓๓

ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ในภาพรวม ปรากฏว่าใน
จานวนหัวข้อประเด็นทั้ง ๙ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ
,พอใจ อยู่ที่ร้อยละ
และไม่
พอใจที่ร้อยละ
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

หน้า ๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

หน้า ๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

หน้า ๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความพึงพอใจ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

หน้า ๓๗

หน้า ๓๘

