
                   ๒.   รายงานผลการด าเนินงาน

                          (๑) ครั้งที่  ๑  (ตลุาคม - มนีาคม)                                        

                          (๒) ครั้งที่ ๒  (เมษายน - กันยายน)                                                                        รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน              (๑) เดือนตุลาคม-มีนาคม     (๒)เดือนเมษายน-กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

                   ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 2 2,156,000 3 660,000 15 3,720,000 12 2,940,000.00

๒)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา 10 1,850,000 10 1,650,000 10 1,650,000 11 2,560,000.00

๓)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตรกร 6 t1,745,000.0 20 1,045,000 27 4,395,000 30 4,995,000.00

๔)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม 10 10,470,600 19 10,440,600 19 10,440,600 19 10,440,600.00

๕)  ยุทศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสุข 4 180,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000.00

๖)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 27 11,695,000 63 10,010,000 80 18,103,000 59 14,270,000.00

รวม 59 28,096,600 118 23,935,600 154 38,438,600 134 35,335,600

หน้า ๒๑

ปี  ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  (๓  เดอืน)

ค าชี้แจง :  แบบที่  ๒   เป็นแบบตดิตามตนเอง  โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใตแ้ผนพัฒนาท้องถ่ิน  ๔  ปี  

โดยมกี าหนดระยะเวลา    ในการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดอืน หรอือย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในเดอืนเมษายน และตลุาคม

ส่วนที่  ๑  ขอ้มลูทั่วไป

                   ๑.  องค์การบรหิารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา

ปี  ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๔



 งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๗)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรม 10 685,000 14 685,000 14 685,000 14 685,000

      ประเพณแีละกีฬา

๘)  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบ้างเมอืงที่ดี 13 1,260,000 21 1,260,000 21 1,260,000 21 1,260,000

๙)  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน 6 570,000 6 570,000 6 570,000 6 570,000

๑๐) ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 5 620,000 11 620,000 11 620,000 13 3,320,000

       สิ่งแวดล้อม

รวม 24 2,450,000 38 2,450,000 38 2,450,000 40 5,150,000

รวมทั้งหมด 93 31,231,600 170 27,070,600 192 40,888,600 188 41,170,600

หน้า ๒๒

ปี ๒๕๖๔

 

ปี  ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒



                                   ๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

๑)  ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ - - - - 9.00 ๑๐๐.๐๐ - - - - 9.00 ๑๐๐.๐๐

๒)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา 9 81.82  -  - 2.00 18.18  -  -  -  - 11.00 ๑๐๐.๐๐

๓)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตร 1 4.50 - - 21.00 95.50 - - - - 22.00 ๑๐๐.๐๐

๔)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม 3 15.00 - - 17.00 85.00 - - - - 20.00 ๑๐๐.๐๐

๕) ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสุข - -  - - 4.00 ๑๐๐.๐๐ - - - - 4.00 ๑๐๐.๐๐

๖)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน - - - - 75.00 ๑๐๐.๐๐ - - - - 75.00 ๑๐๐.๐๐

๗)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 3 21.43  - - 11.00 78.57 - - - - 14.00 ๑๐๐.๐๐

     ประเพณแีละกีฬา

๘)  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 4 19.05 - - 17.00 80.95 - - - - 21.00 ๑๐๐.๐๐

๙)  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน 1 16.70 - - 5.00 83.30 - - - - 6.00 ๑๐๐.๐๐

๑๐)  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม - - - - 11.00 ๑๐๐.๐๐ - - - - 11.00 ๑๐๐.๐๐

รวมทั้งหมด 21 10.90 0 0 172 89.10 0 0 0 0 193 100

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนโครงการจ านวนโครงการที่

ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ

ที่มกีารยกเลิก

จ านวนโครงการ

ที่มกีารเพ่ิมเตมิ

จ านวนโครงการ

ที่เสรจ็

จ านวนโครงการที่

อยูใ่นระหว่าง

ด าเนินการ

หนา้ ๒๓



 

หนา้ ๒๓



                       ๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี   ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

๑)  ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ - - 0 0 - -

๒)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา 185,000 1 0 0 185,000 1

๓)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตร 1,745,000 7 0 0 1,745,000 6

๔)  ยุทธศาสตรด์า้นกานพัฒนาสังคม 10,470,600 39 0 0 10,740,600 40

๕)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสุข - - - - - -

๖)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 11,695,000 44 0 0 11,695,000 44

๗)  ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 685,000 3 0 0 685,000 3

     ประเพณแีละกีฬา

๘)  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 1,260,000 5 0 0 1,260,000 5

๙)  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน 570,000 2 0 0 570,000 2

๑๐)  ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม - - - - - -

รวม 26,610,600 100 0 0 26,880,600 100

งบปกติ เงนิสะสม รวม

หน้า ๒๔



ส่วนที ่๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
                           ๖ .  โครงการทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าป ี   ๒๕๖๑

โครงการ ด าเนินการเสรจ็แล้ว อยูใ่นระหว่าง ยังไมไ่ด้ งบประมาณ งบประมาณที่

ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ไดร้บั เบิกจ่ายไป

รายรบั

๑. เงินอุดหนุนทั่วไป P - - 21,200,000

๒.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - -

งบประมาณผลการด าเนินงาน

หน้า ๒๕



                     ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฎบิัตงิาน

 ๑. จ านวนโครงการที่ต้ังไวใ้นแผนมีมาก ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฎบิัติอยูใ่นระดับค่อนข้างต่ า

 ๒. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยคร้ัง

 ๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

หน้า ๒๖



๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๑.๑  ประสานและการบริหารจดัการน้ า ตามพระราชด ารัส

      ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เมือ่ป ี๒๕๓๘ 

      เพื่อแก้ไขและปอ้งกันปญัหาอุทกภยัอยา่งเปน็ระบบ

๑.๒  พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสรรแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ า

      เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการ

      เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มและน้ าแล้ง

๑.๓  พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๒.๑  ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษา 1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 455,400

2 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยเ์ด็กเล็ก 338,100

3 อาหารเสริมนมส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 143,520

4 อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสพฐ. 821,600

5 อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,580,000

6 จดัซ้ือวัสดุการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 117,300

๒.๒  พฒันาและเตรียมบคุลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ใหเ้ปน็ผู้ 1 โครงการเปดิโลกกว้าง 40,000

        มีคุณภาพมีทกัษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 2 โครงการอิงลิชแคมป์ 50,000

        รองรับประชาคมอาเซียน

รวม

รายละเอียดประกอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑



๒.๓  สนับสนุนใหม้ีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เปน็เคร่ืองมือ 1 โครงการส่งเสริมทกัษะวิชาการ 30,000

      และประกอบการศึกษา เปน็เคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 2 วันเด็กแหง่ชาติ 30,000

๒.๔  ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญ

      ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทกุด้าน

๒.๕  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๓.๑  พฒันา ปรับปรุงพนัธุ์พชืและเมล็ดพนัธุ์พชืที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมใหเ้กิด

      เกษตรอุตสาหกรรมเกิดพนัธุ์พชืใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึน้ โดยขอความ

      ร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.๒  ลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับบปรุง

       ผลิตผลใหม้ีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและใหค้วาม

       ร่วมมือ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.๓  ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 1 โครงการพฒันาอาสาสมัครหมูบ๋า้น 100,000.00

๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่ม

       ช่องทางตลาด

๓.๕  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพยีง

๓.๖  ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถิน่ใหม้ีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค

       เพื่อจ าหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์

รวม

รวม

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร



๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๔.๑  ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมูบ่า้น

      และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

๔.๒  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๓  ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน 1 เบี้ยผู้สูงอายุ 8,200,000

        สตรี ผู้สูงอาย   ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน 2 เบี้ยผู้พกิาร 2,787,000

       และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3 เบี้ยผู้ปว่ยเอดส์ 110,000

๔.๔  ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน

      ในทอ้งถิน่

๔.๕  ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติด

       ในทกุระดับ

๔.๖  ด าเนินโครงการ เพื่อใหบ้ริการประชาชน และรับทราบปญัหา 

        อุปสรรค  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๔.๗  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เปน็แบบอยา่งที่ดี และสร้าง

        คุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชือ่เสียงใหก้ับจงัหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๕.๑  พฒันาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.)

๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารรักษาพยาบาลประชาชนในทกุระดับ

      ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ

      ต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกีย่วข้อง

รวม

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข



๕.๓  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทกุระดับ 

      ใหม้ีสุขภาพแข็งแรงโดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย

      การปอ้งกันโรค การใช้ยาอยา่งถูกต้อง การรับประทานอาหาร

      ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน

      สาธารณสุขตามขัน้ตอนและวิธีการทางการแพทย์

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้

      สอดคล้องกับความจ าเปน็และความต้องการของประชาชน

๖.๒  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทั่วถึง

๖.๓  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน-

      ทอ้งถิน่อืน่ๆ เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลตลอดจนผู้ปฏบิติังาน

      ที่มีความช านาญในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๔  ประสานในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน-

       สาธารณูปโภค และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจในการใช้และรักษา

       สาธารณูปโภคอยา่งคุ้มค่า 

๖.๕  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจงัหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปญัหา

      จราจร ความปลอดภยัและความเปน็ระเบยีบในการใหบ้ริการ

       แก่ประชาชน

รวม

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม



แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงหาร / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๗.๑  พฒันาฟื้นฟแูละส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการแช่งขันกีฬาฟตุซอล 80,000

      และประเพณีของชุมชนทอ้งถิน่โคราช โดยการอนุรักษสื์บสานต่อ 2 โครงการกีฬา ศพด.สัมพนัธ์ 30,000

      และเชือ่มโยงสู่กิจกรรมทอ่งเที่ยว 3 โครงการฉลองอนุสาวรียท์า้วสุรนารี 50,000

๗.๒  พฒันาและฟื้นฟแูหล่งทอ่งเที่ยวเดิม สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่

       รวมทั้งกิจกรรมด้านการทอ่งเที่ยว และส่ืงอ านวยความสะดวกต่างๆ

       กระตุ้นเศษฐกิจ และสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวของจงัหวัด

       นครราชสีมาเพิ่มขึน้

๗.๓  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยว

      และสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจบัคู่

      ธุรกิจพฒันาคุณภาพสินค้า และขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ

      และต่างประเทศ

๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจดัการแข่งขันกีฬา

      ประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกีฬา

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๘.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ใหร้องรับการปฏบิติัภารกิจหน้าที่ 1 โครงการเทดิทนูสถาบนั 100,000

      ตามที่กฎหมายก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 2 โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 50,000

3 เงินอุดหนุนงานรัฐพธิี 15,000

4 โครงการวันทอ้งถิน่ไทย 30,000

๘.๒  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

รวม

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา



๘.๓  สนับสนุนบคุลากรในสังกัดใหไ้ด้รับการศึกษา อบรม การท าวิจยั

       เพิ่มพนูความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานใหเ้กิด

       ประสิทธิผลในการบริการประชาชนและในการส่ือสารและร่วมมือกับ

       ประชาคมอาเซียน

๘.๔  บรูณาการการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ รวมกันระหว่างหน่วยงาน

       ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อพฒันาทอ้งถิน่

       สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจงัหวัดนครราชสีมา

๘.๕  เปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

      และความต้องการของประชาชนในการพฒันาจงัหวัดนครราชสีมา

๘.๖  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๙.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ 

      และภยัพบิติัต่างๆ 

๙.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการ- 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร. 200,000

     การกุศล และองค์กรที่เกีย่วข้องในการเตรียมความพร้อมในการ

     การปอ้งกันภยั และการช่วยเหลือผู้ประสบภยั

๙.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน

       และสถานที่ส าคัญโดยสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภยั

      ในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม



๙.๔  สนับสนุนการฝึกอบรมจดัต้ังและอบรมฟื้นฟตู ารวจบา้นและอาสาสมัคร

      ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการดูแลรักษาความปลอดภยั

      และการจราจร

แนวทางการพัฒนา ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ

๑๐.๑  พฒันาฟื้นฟแูละนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง

         และปา่ไม้ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์

๑๐.๒  รณรงค์สร้างจติส านึกเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิและปญัหา

        ส่ิงแวดล้อมของชุมชนทอ้งถิน่ทกุระดับ

๑๐.๓  จดัท าระบบก าจดัขยะรวม และจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

 รวม

รวม

๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



3,545,920



60,000





0







0



ค าชีแ้จง : แบบที่  ๓/๑  เปน็แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีระยะเวลาในการรายงานปลีะ  ๑  คร้ัง 

หลังจากส้ินสุดงบประมาณ

ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่.......................องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ.....................................

๒.  วัน/เดือน/ปทีี่รายงาน...............................   ๑๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑.......................................................

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในป ี  ๒๕๖๑

ยทุธศาสตร์

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

ที่ปรากฏอยูใ่นแผน ที่ได้ปฏบิติั

๑)  ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 9 0

๒)  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 11 7

๓)  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร 22 1

๔)  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม 20 3

๕) ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข 4 0

๖)  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 75 0

๗)  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 14 3

     ประเพณีและกีฬา

๘)  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 21 4

๙)  ยทุธศาสตร์ดด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 6 1

๑๐)  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 11 0

รวม (ร้อยละ)  ๙.๘ ของจ านวนโครงการ 193 19

                                 

จ านวนโครงการ

แบบที่  ๓/๑   แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่นแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏบิติั

หน้า ๒๗



ส่วนที่  ๓   ผลการด าเนินงาน

๔.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะในภาพรวม

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

95% 5% 0%

90% 10% 0%

85% 15% 0%

90% 10% 0%

90% 10% 0%

85% 15% 0%

95% 5% 0%

80% 20% 0%

89% 11% 0%

 

ภาพรวม

ประเด็น

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

หน้า ๒๘



ยุทธศาสตรท์ี่  ๑   ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าริ

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

 - ไม่มีการด าเนินโครงการ -

หน้า ๒๙

         ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)
ประเด็น

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

ผลการด าเนินงาน

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย



ยุทธศาสตรท์ี่  ๒   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

หน้า ๓๐

คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ประเด็น

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตรท์ี่   ๓  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

โครงการพฒันาอาสาสมัครหมู่บา้น  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ  ๑ โครงการ

หน้า ๓๑

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

ภาพรวม

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตรท์ี่  ๔   ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

หน้า ๓๒

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตรท์ี่   ๕  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

 - ไม่มีการด าเนินโครงการ -

หน้า ๓๓

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่  ๖   ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

 - ไม่มีการด าเนินโครงการ - - - -

หน้า ๓๔

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตรท์ี่   ๗  ยุทธศาตรด์้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณแีละกีฬา

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

โครงการแข่งขันกีฬา ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

หน้า ๓๕

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ภาพรวม

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่  ๘   ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

โครงการเทดิทนูสถาบนั ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

หน้า ๓๖

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม



ยุทธศาสตรท์ี่ ๙  ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร.

หน้า ๓๗

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตรท์ี่  ๑๐   ยุทธศาสตรด์้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.  ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๒)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดัที่เลือก

ก่อน หลัง เพิ่ม / ลด

ด าเนินการ ด าเนินการ

(จ านวน) (จ านวน)

 -  ไม่มีการด าเนินโครงการ  -

หน้า ๓๘

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม  ๑๐  คะแนน)

๑.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

ตัวชี้วดัที่เลือก หน่วย

ผลการด าเนินงาน

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม



แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม

ค าชีแ้จง : แบบที่  ๓/๒  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในภาพรวม  โดยก าหนดใหม้ีการเก็บข้อมูลปลีะ  ๑  คร้ัง  หลังจากส้ินสุดปงีบประมาณ

ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากว่า  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี       (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี              (๖)   มากกว่า   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทยีบเทา่                    (๓)  อนุปริญญาหรือเทยีบเทา่

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกว่าปริญญาตรี (๖)   อืน่ ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวิสาหกิจ                  (๓)   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา      (๖)   เกษตรกร

(๗)   อืน่ ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

ส่วนที่  ๒   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

๕.  ทา่นมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในภาพรวมมากน้อยเพยีงใด

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ

๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม

๖.  การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา

ตวัอย่างแบบการประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม

ความพึงพอใจ

๑.  การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

๒.  การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

๓.  การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ / กิจกรรม

๘.  การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

หน้า ๓๙



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตรท์ี ่๑  ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาและ

ส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ท่านเท่าใด

หน้า ๔๐

ตวัอยา่งแบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

คะแนน

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร ์  ยทุธศาสตรท์ี ่ ๒   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัางานด้าน

สาธารณสุข โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

หน้า ๔๑

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่  ๓  ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตร

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

 

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัางานด้าน

การศึกษา โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

หน้า ๔๒

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ความพึงพอใจ คะแนน

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่ ๔   ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสงัคม

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัา

ด้านการพฒันาสังคม โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

หน้า ๔๓

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

คะแนน

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่๕ ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาด้าน

การพฒันาเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ท่านเท่าใด

หน้า ๔๔

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่ ๖   ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาด้าน

เกษตรกรรม โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ท่านเท่าใด

หน้า ๔๕

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ค าชีแ้จง : แบบที ่ ๓/๓  เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่  ๗  ยทุธศาตรพั์ฒนาดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว

ศาสนา-วฒันธรรมประเพณีและกีฬา

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาการท่องเทีย่ว

และบริการ โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

หน้า ๔๖

ความพึงพอใจ

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

คะแนน

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่ ๘   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาด้านกฬีา

และนันทนาการ โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

หน้า ๔๗

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

ความพึงพอใจ คะแนน

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่ ๙   ยทุธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาด้านกฬีา

และนันทนาการ โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

หน้า ๔๘

ความพึงพอใจ คะแนน

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น



แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในแตล่ะยทุธศาสตร์

ในแต่ละยทุธศาสตร์    โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ขอ้มูลปีละ   ๑  คร้ัง   หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ

สว่นยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑๐   ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สว่นที ่ ๑   ขอ้มลูทัว่ไป

๑.   เพศ (๑)   ชาย (๒)   หญิง

๒.  อายุ (๑)   ต่ ากวา่  ๒๐  ปี (๒)   ๒๐-๓๐  ปี (๓)   ๓๑-๔๐  ปี

(๔)   ๔๑-๕๐  ปี (๕)   ๕๑-๖๐  ปี (๖)   มากกวา่   ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา (๑)   ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(๔)   ปริญญาตรี (๕)   สูงกวา่ปริญญาตรี (๖)   อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก (๑)   รับราชการ (๒)   เอกชน / รัฐวสิาหกจิ (๓)   ค้าขาย  ธรุกจิส่วนตัว

(๔)   รับจา้ง (๕)   นักเรียนนักศึกษา (๖)   เกษตรกร

(๗)   อื่น ๆ  (ระบ)ุ....................................................................................

สว่นที ่ ๒   ความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

๕.  หากใหท้่านประเมินความความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒัาด้านกฬีา

และนันทนาการ โดยใหค้ะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

                     ลงชื่อ     ณักษ์ลภสั เขม็เพชรจรัส     ผู้จดัท า

(นางณักษ์ลภสั เขม็เพชรจรัส)

                   เลขานุการกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

                  ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจ 

(                                 )

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล

                           แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

                          หน้า ๔๙

ความพึงพอใจ คะแนน

๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม

๒.  มีการประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กจิกรรม

๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ในโครงการ / กจิกรรม

๗.  ผลการด าเนินโครงการ / กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๘.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กจิกรรม

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด



 


	แบบติดตาม



