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ส่วนที่ 3  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบ 1-3/1 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ปี 2561-2564 

แบบที่ 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์..................................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
1.  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   



2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
15 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   
ค าช้ีแจง :  แบบที ่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)   โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 1 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน
ตุลาคม-กันยายน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์    
 2. รายงานผลการด าเนินงาน 4 ไตรมาส 
  (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2)ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4)ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 
 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

ยุทธศาสต
ร์ 

ปีที่ 1  2561            ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 3  2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การ
พัฒนาด้าน    
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

70 95,700,000 87 99,900,000 105 103,170,000 119 105,650,000 381 404,420,000 

2. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

11 10,900,000 13 10,960,000 13 10,960,000 13 10,960,000 50 43,780,000 

3. การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพ
ชีวิต   

94 27,890,000 94 33,840,000 94 39,800,000 94 45,790,000 376 147,320,000 

4. การ
พัฒนาด้าน
การอนรุักษ์
ทรัพยากร
ธรรม ชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม
ฯลฯ  

26 2,470,000 26 2,470,000 26 2,470,000 26 2,470,000 104 9,880,000 

5. การ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมอืงที่
ด ี

18 5,490,000 18 5,490,000 18 5,490,000 18 5,490,000 54 16,470,000 

รวม 219 142,450,000 238 152,660,000 256 161,680,000 270 170,360,000 965 621,870,000 



ผลการตดิตามและประเมินผล 
 มีจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รวมทั้งสิ้น 
219 โครงการ จ านวนงบประมาณ  142,450,000.-  บาท  ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดท า
แผนพัฒนา มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต มากเป็นอันดับ 1 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ
ที่เพิ่มครั้ง

ที่
1/2560 

โครงการที่
ด าเนินการ
ตามเทศ

บัญญัติ/ตาม
แผนพัฒนา 

โครงการที่
ด าเนินการ
จ่ายขาดเงิน

สะสม 

รวมโครงการที่ด าเนินการ
ทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาดา้น    
โครงสร้างพื้นฐาน 

87 1 
10 0 10 11.24 78 88.64 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 13 0 
0 0 0 0 13 100 

3. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต   94 4 
31 0 31 31.64 67 68.37 

4. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการพลังงาน 

26 0 
1 0 1 3.85 25 96.15 

5. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
18 1 

5 0 5 26.32 14 73.69 

รวม 238 6 47 0 47 19.27 197 80.74 

 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2562)จ านวน 238  โครงการ 
 2.โครงการที่เพ่ิมเติมครั้งที่1/2560 เฉพาะปี 2562 จ านวน  6  โครงการ  
 2. โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ/แผนพัฒนา จ านวน   47  โครงการ 
 3.  โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน        0  โครงการ 
 4.  โครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 47  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.27 
 5.  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ จ านวน 197  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.74 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562(คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมดที่เบิกจ่าย) 

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

16,094,150. 43.25   16,094,150. 43.25 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

0  
0   

0  
0 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

20,623,408.48 55.41   20,623,408.48 55.41 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและ
การพลังงาน 

65,000 

 

0.18   
65,000 

 

0.18 

5. ยุทธศาสตร์ตามบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

433,450 

 

1.16   433,450 

 

1.16 

รวม 37,216,008.48 100   37,216,008.48 100 

 
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 59,800,000.00  บาท  
          (    -ห้าสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน-           ) 
2. โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ 
 จ านวน 37,216,008.48 บาท 
 (  -สามสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดบาทสี่สิบแปดสตางค-์    ) 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไป 
7. โครงการที่ได้รับเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ ประจ าป.ี.....2562............... 

โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนิน 

การ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบก-
ปรือใหญ่  

   9,900,000 6,477,000 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพอก-
บ้านสนวน  

   5,190,000 3,232,400 

3. โครงการก่อสร้างคนน คสล.สายบ้านโพธิ์
กระสังข์เหนือ-เขตบ้านสะเดาน้อย (ช่วงที่1) 

   3,4230,000 2,105,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโพธิ์
กระสัง๘เหนือ-เขตบ้านสะเดาน้อย (ช่วงที่2) 

   1,957,600 1,231,750 

      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  13,046,150 

 
 ผลการติดตามและประเมินผล 

 

 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้รับการจัดสรรเงิน อุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 4 รายการ  เป็นเงิน  13,046,150 บาท 
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8. โครงการที่ได้รับเงิน อดุหนุนทั่วไป ประจ าปี......2562............... 

โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนิน 

การ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

1.อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนและศพด.     1,651,708.48 

2.อาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง     3,120,000 

3. อาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็ก     1,151,500 

4. เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ     10,415,300 

5. เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ     2,748,000 

6. เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์     128,500.00 

7.โครงการการด าเนินโครงการตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริ (หมู่ บ้ านละ 
20,000 บาท) 

    280,000 

8.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า 

    73,800 

9.โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

    8,466 

      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  19,577,274.48 



 

ผลการติดตามและประเมินผล 

 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้รับการจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 9 รายการ   เป็นเงิน 19,577,274.48 บาท 
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9. โครงการทีเ่บิกจ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2562  

- ไม่มี - 

10. บัญชีครุภัณฑ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มีจ านวนมาก ซึ่ง
ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด 

3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูก
เสนอมามีจ านวนมากกว่างบประมาณในการด าเนินการ 

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างล่าช้า 

5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือ

สร้างเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง

ทุกหมู่บ้าน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความ

ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี 

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล ที่จะด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล นั่นเอง 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่ วน ในการร่วมกันคิด
ร่วมกันท าร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว 



และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้น จะเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์    
2.รายงานผลการด าเนินงานระยะ1ปี(เดือนตุลาคม  2561-กันยายน2562)     

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   2562      
 3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ ร้อยละ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

1/2560 

จ านวนโครงการ
บรรจุในเทศ

บัญญัติ/
แผนพัฒนา 

(น าไปปฏิบัติได้) 
1. การพัฒนาดา้น    
โครงสร้างพื้นฐาน 

87 1 
10 13.36 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 13 0 0 0 
3. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต   94 4 31 31.63 
4. การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
และการพลังงาน 

26 0 
1 3.85 

5. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 19 1 5 26.31 

รวม 238 6 47 19.27 

  
ผลการติดตามและประเมินผล 

 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) และ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2560 จ านวน 244 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จ านวน 47 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 19.27 แสดงว่าเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
 4. ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม(แบบท่ี 3/2) 
แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

********************************************** 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

**เก็บข้อมูลประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จ านวน 76 ชุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ  1.ชาย  27  คน    2.หญิง  49  คน 
2.อายุ  1.ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน     คน  2.20-30 ปี จ านวน 6 คน 
  3.31-40 ปี จ านวน  5  คน  4.41-50 ปี จ านวน 17 คน 
  5.51-60 ปี จ านวน 25 คน  6.มากกว่า 60 ปี จ านวน 23 คน 
3.การศึกษา 1.ประถมศึกษา  จ านวน 38 คน  2.มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 32 คน 
  3.อนุปริญญาตรี จ านวน 4 คน  4.ปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
  5.สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  คน 
4.อาชีพหลัก 1.รับราชการ จ านวน 1 คน  2.เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน 
  3.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 16 คน 4.รับจ้าง  จ านวน 19 คน 
  5.นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 2 คน 6.เกษตรกร  จ านวน 37 คน   
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25 40 10 1 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการกิจกรรม 30 35 10 1 

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 33 35 8 0 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 32 36 8 0 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28 38 10 0 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30 35 11 0 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 28 33 10 5 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 33 30 10 3 

รวม 239(39.31%) 282(46.38%) 77(12.66%) 10(1.64%) 

 



จำกตำรำง  พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์  ผู้ตอบแบบสอบถาม ในโดยภำพรวม  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นในระดับพอใจ    
คิดเป็นร้อยละ 46.38 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่มสตรี เป็นต้น 
2. ให้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จัดตั้งรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล เพ่ือต่อรองราคาสินค้า

ตกต่ า 
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5.แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรายยุทธศาสตร์
(แบบท่ี 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.17 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.10 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.08 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.40 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.42 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.64 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.28 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.10 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.12 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.02 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.0 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.10 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.64 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.22 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.03 



3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.52 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.28 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.0 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.15 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.11 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน 
 ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.46 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.00 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.22 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.35 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.68 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.87 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.55 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเมินความพึงพอใจโดยการให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 
คะแนน  
ล าดับที่ ประเด็น คะแนนเต็ม (10 คะแนน) 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.88 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม 9.12 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.23 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.10 

5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.57 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 8.11 

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.14 

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

สรุป  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.  ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้เทศบาลต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนา   

  2.  การด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ เป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แสดงให้เห็นว่า  
เทศบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าด้านอื่นๆ  



 3.  การด าเนินงานด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด าเนินการได้น้อย ปัญหาอยู่ที่การรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ จึงยากต่อการสนับสนุนโครงการที่ต่อเนื่อง  
 4.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นที่การ ให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
โพธิ์กระสังข์ 

1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้มา
ติดต่อราชการที่เทศบาล กลุ่มผู้มาเสียภาษีบ ารุงท้องที่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักศึกษา ผู้มาร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายแม่นย ามากขึ้น  

2. ควรมีการน าโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการของแต่ละยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์เพ่ือปรับให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย 

 
 


