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ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและ  รายงานทุก ๆ ครั้ง  
หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ……องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง :  แบบท่ี 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
               ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …..  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2562     วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2562 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 60 200,184,000    123 254,049,105   139 325,372,800    148 364,432,800    74 112,818,300    544 1,256,857,005   

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 19 55,878,000      25 59,315,000     22 68,959,000      19 59,099,000      17 9,099,000        102 252,350,000      

   และส่ิงแวดล้อม

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน 157 42,758,600      161 42,578,300     157 59,309,300      150 41,536,800      143 38,269,300      768 224,452,300      

   และการักษาความสงบเรียบร้อย

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 33 4,567,700        39 9,862,700       36 7,145,000        41 13,745,000      39 9,745,000        188 45,065,400        

5. การบริหารและพัฒนาองค์กร 9 2,580,000        6 2,140,000       6 2,140,000        6 2,140,000        6 2,140,000        33 11,140,000        

รวม 278 305,968,300   354 367,945,105   360 462,926,100   364 480,953,600   279 172,071,600   1,635  1,789,864,705   

ปทีี่  1  2561 ปทีี่  2  2562 ปทีี่  3  2563 ปทีี่  5  2565 รวมปทีี่  4  2564

 
 
 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 60 200,184,000    123 254,049,105   139 325,372,800    148 364,432,800    74 112,818,300    544 1,256,857,005   

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 19 55,878,000      25 59,315,000     22 68,959,000      19 59,099,000      17 9,099,000        102 252,350,000      

   และส่ิงแวดล้อม

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน 157 42,758,600      161 42,578,300     157 59,309,300      150 41,536,800      143 38,269,300      768 224,452,300      

   และการักษาความสงบเรียบร้อย

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 33 4,567,700        39 9,862,700       36 7,145,000        41 13,745,000      39 9,745,000        188 45,065,400        

5. การบริหารและพัฒนาองค์กร 9 2,580,000        6 2,140,000       6 2,140,000        6 2,140,000        6 2,140,000        33 11,140,000        

รวม 278 305,968,300   354 367,945,105   360 462,926,100   364 480,953,600   279 172,071,600   1,635  1,789,864,705   

ปทีี่  1  2561 ปทีี่  2  2562 ปทีี่  3  2563 ปทีี่  5  2565 รวมปทีี่  4  2564
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
     

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

1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 33 22.76 7 70.00 81 40.50 1 25.00  -  - 123 34.75

2. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 15 10.34 2 20.00 14 7.00  -  -  -  - 25 7.06

   และส่ิงแวดล้อม

3. การพฒันาสังคม/ชุมชน 89 61.38 1 10.00 69 34.50 2 50.00  -  - 161 45.48

   และการักษาความสงบเรียบร้อย

4. การพฒันาเศรษฐกิจ 5 3.45  -  - 33 16.50 1 25.00  -  - 39 11.02

5. การบริหารและพฒันาองค์กร 3 2.07  -  - 3 1.50  -  -  -  - 6 1.69

รวม 145 100 10 100 200 100 4 100.00  -  - 354 100

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

ด าเนินการ ด าเนินการ
ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ

ที่มีการเพิ่มเติม

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดที่ส าเร็จ ที่อยู่ในระหวา่ง ที่ยังไม่ได้ ที่มีการยกเลิก

จ านวนโครงการ
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
 

 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 3,312,794.00       12.63 6,419,900       52.52      9,732,694.00      25.31

2. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 742,422.60          2.83 5,803,000       47.48 6,545,422.60      17.02

   และส่ิงแวดล้อม

3. การพฒันาสังคม/ชุมชน 21,895,664.38     83.47 _ _ 21,895,664.38    56.94

   และการักษาความสงบเรียบร้อย

4. การพฒันาเศรษฐกิจ 63,878.00            0.24 _ _ 63,878.00           0.17

5. การบริหารและพฒันาองค์กร 217,722.43          0.83 _ _ 217,722.43         0.57

รวม 26,232,481.41    100.00 12,222,900     100.00 38,455,381.41    100.00

ยุทธศาสตร์
งบปกติ เงนิอ่ืนๆ รวม

 
 
 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 
1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2562      

  

ที่ โครงการ ด าเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ

เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ ที่เบกิจ่ายไป

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแวมระบบประปาหมู่บา้น 1,835,000       1,835,000       

บา้นถ้ า  หมู่ที่ 1

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบประปาหมู่บา้น 830,000          830,000          

บา้นทุ่งปง หมู่ที่ 6

รวม 2,665,000         2,665,000.00    

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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ส่วนที่  4   
 

สรุป ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

  1. จ านวนงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามสภาพปัญหา  
      ของประชาชนในพื้นท่ี 
  2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนฯ
  3. ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา 

4. การด าเนินงานและการจัดท างบประมาณ ( ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี และเพ่ิมเติม )                              
ได้มีการก าหนดแผนงาน /โครงการ ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเท่าที่ควร   

5. ส่วนราชการในพ้ืนที่เข้าร่วมจัดท าแผนยังไม่ครบทุกภาคส่วน      
          

สรุปข้อเสนอแนะ  แนวทางในการแก้ไขปัญหาของราษฎร 
 

1.  ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
2.  ควรจะเน้นการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่าง     
     ยั่งยืน 
3.  การจัดท าโครงการทุกโครงการควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างแท้จริง และให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
4.  ประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดท าแผนเพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมประชาคมจัดท าแผนมากยิ่งข้ึน  
5.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภาวะผู้น าแก่ผู้น าในต าบลทุ่งกว๋าว 
6.  ส่งเสริมให้สภาองค์การชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
7.  อบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดท าแผนแก่ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
8.  ให้ผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมจัดท าแผนแก่ประชาชนในช่วงที่จะมีการ     
     ประชาคมแผน 

 
สรุป รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  

(โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ตุลาคม  2562) 
  

  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวพบว่า  โดยภาพรวมแล้วประชาชน
ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54  คิดเป็น
ร้อยละ 90.8 โดยสรุปภาพรวมการบริการตามภารกิจผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 

  1. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประชาชนผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็น ร้อยละ 90.2 

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ประชาชนผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็น ร้อยละ 91.4 

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ประชาชนผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็น ร้อยละ 91.4 
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4. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ประชาชนผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็น ร้อยละ 90.8 

5. งานด้านสาธารณสุข งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ประชาชนผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็น  
ร้อยละ 90.4 
 

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ดังนี้ 
 

 1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรปรับปรุงเรื่องความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (มี

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ควรมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ  

 -  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ควรมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ 
 - งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ควรมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ  
 -  งานด้านสาธารณสุขควรมีการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน 
 

2. ด้านช่องทางในการให้บริการ  
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ควรมีจุดบริการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ 
 -  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
 - งานด้านโยธา ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
 -  งานด้านสาธารณสุขควรมีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว 
 

3. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ควรให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ  
 -  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ควรแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรมี
ความเหมาะสม 
 - งานด้านโยธา ควรให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
 -  งานด้านสาธารณสุขควรให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ 

 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆแนะน าข้อมูลแก่

ประชาชน 
      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ควรมีเอกสาร แผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ  

 -  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ควรมีเอกสาร/แผ่นพับแจกเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้รับบริการ 
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 - งานด้านโยธา ควรมีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 -  งานด้านสาธารณสุขควรมีการอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 

5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีระบบบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เช่น ภัยแล้ง , วาตภัย, อุทกภัย 
ฯลฯ เป็นต้น 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวควรได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ต่อการจัดเก็บรายได้ 
 -  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ควรปรับปรุงงานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ให้มี
ความเหมาะสม 
 - งานด้านโยธา ควรมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี 
 -  งานด้านสาธารณสุข กระบวนการเก็บขนและจัดการขยะชุมชนมีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบท่ี  3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ……  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน …18…พฤศจิกายน…2562………. 
 
ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์ และโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
                 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

สรุปโครงการเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
 

 

จ านวนโครงการที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ
ของจ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 123 40 32.52 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อม 

25 17 68.00 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา 
   ความสงบเรียบร้อย 

161 86 53.42 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 39 5 12.83 
5. การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 3 50.00 

รวม 354 151 42.66 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 36.11% 63.89% 0.00%

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 36.11% 63.89% 0.00%

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 27.78% 72.22% 0.00%

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 44.44% 55.55% 0.00%

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 44.44% 52.78% 2.78%

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 63.89% 33.33% 2.78%

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 44.44% 52.78% 2.78%

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 52.78% 44.44% 2.78%

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 50.00% 50.00% 0.00%

ภาพรวม 44.44% 54.32% 1.24%
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ …. 1 .. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน…… 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.48 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.44 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.28 
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.70 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.28 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.29 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.28 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่….  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม……. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.28 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.16 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.06 
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.03 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.24 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.52 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.54 

ภาพรวม 8.31 
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ยุทธศาสตร์ที่  ….3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย……. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.08 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.34 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.24 
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.65 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.08 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.55 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

ภาพรวม 8.28 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ….4  การพัฒนาเศรษฐกิจ……. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.66 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.53 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.91 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.20 
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.88 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.56 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.38 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.75 

ภาพรวม 8.36 
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ยุทธศาสตร์ที่  ….5  การบริหารและพัฒนาองค์กร……. 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.37 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.15 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.76 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.05 
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.67 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.09 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.54 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.85 

ภาพรวม 8.19 
 


