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ส่วนท่ี ๓ 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

************************ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองจอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562) โดยเก็บข้อมูล
การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ดังนี้ 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการพัฒนา มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  - 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ  - 
พัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  - 
ศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  - 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 

 
/แบบที่ 2 แบบติดตาม...-13- 



13 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโดย
เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน    เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2561  สิ้นสุดเดือน  กันยายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พพ.ศ. 2611-2614)  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พพ.ศ. 2611-2614)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. 2611 พ.ศ. 2612 พ.ศ. 2613 พ.ศ. 2614 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 5,916,500 38 15,016,400 46 19,964,660 29 13,001,500 128 53,899,060 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

32 12,470,100 54 14,236,800 54 14,133,200 54 14,133,200 194 54,973,300 

3. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 2,210,000 14 2,330,000 14 2,330,000 14 2,330,000 54 9,200,000 

4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

5 590,000 5 590,000 5 590,000 5 590,000 20 2,360,000 

5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7 2,030,000 10 2,170,000 12 4,370,000 12 4,370,000 41 12,940,000 

6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4 80,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 22 1,430,000 

7. การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 5,984,000 23 9,505,000 26 10,895,000 26 10,895,000 95 37,279,000 

รวม 96 29,280,100 160 44,298,200 163 62,732,810 141 46,719,700 664 172,081,310 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พพ.ศ. 2611-2614) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2612  เดือนตุลาคม 2611 ถึงกันยายน 2612 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู ่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง 
ไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มีการ 
ยกเลิกโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 18 17.14 3 2.86 7 6.67 1 0.95 29 27.62 
2. การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

42 40.00 - - 7 6.67 - - 49 46.67 

3. การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน สงัคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

5 4.76 - - - - - - 5 4.76 

4. การพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุนพาณชิยกรรมและท่องเที่ยว 

1 0.95 - - - - - - 1 0.95 

5. การพัฒนาดา้นบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 1.90 - - - - - - 2 1.90 

6. การพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 2.86 - - 1 0.95 - - 4 3.81 

7. การพัฒนาดา้นกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

9 8.57 - - 6 5.71 - - 15 14.29 

รวม 80 76.19 3 2.86 21 20.00 1 0.95 105 100 
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6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พพ.ศ. 2611-2614)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2612  เดือนตุลาคม 2611 ถึงเดือนกันยายน 2612 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 15,016,400 29 10,042,100 18 6,211,780 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 14,236,800 49 9,977,412 42 9,615,241.62 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

14 2,330,000 5 500,000 5 92,003 

4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และท่องเที่ยว 

5 590,000 1 4,800 1 4,800 

5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 2,170,000 2 10,000 2 8,210 

6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 450,000 4 320,000 3 20,000 

7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

23 9,505,000 15 625,000 9 53,175 

รวม 160 44,298,200 106 21,479,312 80 11,006,209.12 
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1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2612 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค์ 

รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 1,208,700 4,047,000 - 5,255,700 
2. การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9,615,241.62 - - 9,615,241.62 

3. การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

92,003 - - 92,003 

4. การพัฒนาดา้นการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

4,800 - - 4,800 

5. การพัฒนาดา้นบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

8,210 - - 8,210 

6. การพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 

20,000 - - 20,000 

7. การพัฒนาดา้นกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีสว่นร่วม 
ของประชาชน 

53,175 - - 53,175 

รวม 11,002,129.12 4,047,000 - 16,049,129.12 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2612 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไปแล้ว 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ 

 - - 1,482,000 956,080 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การเสนอปัญหาในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลส่วนมากจะเน้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ประชาชนในพ้ืนทีบ่างส่วนยังขาดความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

/แบบที่ 3/1...-18- 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ อปท.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พพ.ศ. 2611-2614) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2612 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38 18 47.37 
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 42 77.78 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

14 5 35.71 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และท่องเที่ยว 

5 1 20.00 

5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10 2 20.00 

6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 3 50.00 
7. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

23 9 39.13 

รวม 160 80 63.33 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

/พสรุปผลจาก...-19- 
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พสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพร่วม 

.............................................. 

***เก็บข้อมูลประชาชนต าบลหนองจอก  หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14  จ านวน 100 ชุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   จ านวน 44 คน  (2) หญิง  จ านวน 56 คน 

2. อาย ุ  (1) ต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 4 คน  (2) 18-25 ปี   จ านวน 21 คน 
  (3) 26-65 ปี  จ านวน 69 คน  (4) 65 ปีขึ้นไป  จ านวน 6 คน 

3. การศึกษา (1) ไม่ได้ศึกษา  จ านวน 3 คน  (2) ประถมศึกษา    จ านวน 37 คน 
  (3) มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน 21 คน  (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 24 คน 
  (5) ปริญญาตรี  จ านวน 13 คน  (6) อ่ืน ๆ   จ านวน 2 คน 

4. อาชีพหลัก (1) รับจ้าง  จ านวน 29 คน  (2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 5 คน 
  (3) ค้าขาย  จ านวน 6 คน  (4) เลี้ยงสัตว์  จ านวน 3 คน 
  (5) เกษตรกร (ไร่ นา สวน) จ านวน 54 คน  (6) อ่ืน ๆ นักเรียน จ านวน 3 คน 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 21 78 1 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 21 78 1 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16 83 1 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 15 83 2 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 14 82 4 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14 83 3 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 13 83 4 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 85 2 

ภาพรวม 15.88% 81.88% 2.25% 

 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก จ านวน 100 คน ความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 
15.88% มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 81.88% และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 2.25% 

 
 
 
 
 

 
/2. ผลการด าเนินงาน...-20- 
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2. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.75 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.51 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.34 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.45 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.34 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.41 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.43 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.66 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ  คิดเป็น 6.66 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.45 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.47 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.44 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.48 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.27 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.45 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.59 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม  จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 6.59 คะแนน 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3...-21- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.47 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.36 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.26 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.28 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.24 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.16 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.39 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.54 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.62 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 6.62 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.15 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.13 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.93 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.05 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.08 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.06 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.08 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.08 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.20 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 6.20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 6...-22- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.40 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.44 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.35 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.27 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.19 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.34 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.44 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.45 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม  
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 6.45 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.74 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.66 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.45 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.34 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.36 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.39 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.51 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.45 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.53 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 6.53 คะแนน 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 7...-23- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 
พ10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.51 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.65 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.50 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.53 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.50 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.52 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.76 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 6.80 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจาก
ภาพรวม  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 6.80 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 4...24- 


