รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๓๒๗

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด ำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ จากการติดตามให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในการแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุดต่อไป

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

๑
๒
๓
๔

บทนำ
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บทที่ ๕ บทสรุปการติดตามและประเมินผล

๑– ๔
๕ - ๑๔
๑๕ – ๕๔
๕๕ – ๖๗

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan)

๗๑ – ๑๐๑

ภาคผนวก
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๔๓๘ / ๒๕๕๙
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๔๗๕ / ๒๕๕๙
- ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล

๖๘ – ๗๐

บทที่ ๑
บทนำ
ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่า วและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖
กํ าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด มี อํ านาจหน้ าที่ ในการจั ด ระบบบริก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และการให้ บริการ แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการ
บริห ารราชการให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ คุณ ภาพ ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ข ด้าน
สวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้าน
กี ฬ าและนั น ทนาการ ด้ า นการพั ฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ า นส่ งเสริม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม และความมั่น คงปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สิ น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาท้องถิ่น แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งกำหนด
รายละเอีย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาที่ จั ดทำขึ้ น สำหรับ ปี งบประมาณแต่ ล ะปี แ ละนำมาจั ดทำข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานที่
ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
นำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
ดั งนั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ/กฎหมายดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มาจากหลายภาคส่วน เช่น ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการนํารูปแบบการติดตาม
และประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด สมุทรสงคราม ซึ่งผลสรุปจากการติดตามและ
ประเมินผลการ ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ จะเป็นข้อมูลให้คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นํ าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ทั้งด้านนโยบายยุทธศาสตร์ วิธีการ
ดําเนินงานและการ ให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) คือ กิจกรรมภายในโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม
โครงการย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้ รับ น้ อยกว่าที่ค วร เกิ ดปั ญ หาในการควบคุม คุณ ภาพของการดำเนิ น งาน ระบบติ ดตามที่ ดี จะก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้ าหมายของโครงการ
ต่างๆ การระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation) เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมิน จะใช้ ในการปรับ ปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ การประเมินผลแผนงาน
จึงเป็น สิ่ ง บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติห รือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการ ตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูล ที่สามารถนำไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจครั้งต่อไป
ระบบติดตามและประเมินผลนั้นไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนงาน ระบบ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเสมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะ
ส่งผล ต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไป
ดำเนิน งาน ติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา(Input monitoring)ติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Performance monitoring) ระบบติดตามจึงเป็นการสร้างระบบ
เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และระบบ
ประเมิน ผลจะประเมิน ว่าผลที่ เกิดขึ้นในส่ วนของผลผลิ ต (Output) และผลลั พธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำ
แผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนิน งานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบ
ติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมี
การปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนการดำเนินงาน เหล่านี้ล้วนทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวม ดังกล่าว
มีปัญหาได้

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๓. เพื่อให้ผู้บริหารนําผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาเป็นข้อมูลย้อนกลับสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสินใจกําหนดหรือปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามครอบคลุมทั้ง ๓ อำเภอ
ขอบเขตระยะเวลา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เริ่มดำเนินการวางแผนการ
ติดตาม รวบรวมข้อมูลโครงการ จัดเตรียมเครื่องมือในการติดตาม และดำเนินการต่อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ
รายงานผลการติดตามฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามประเมินผล
๑. ทำให้ทราบถึงข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการจัดทำโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ทำให้ท ราบข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนใน
พื้น ที่เพื่อ จะได้น ำไปสู่ การแก้ไข ปรับ ปรุงให้ ดีขึ้น เพื่ อนำมาปรับ ปรุงโครงการในครั้งต่อไป ตลอดจนเพื่ อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทำให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบาย
และบริหารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จะได้นำรายงานการติดตามและประเมินผล การ
จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบั ติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรวจสอบวิเคราะห์ ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นข้อมูลในการจัดทำเป็นโครงการ / แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อนำผลสำเร็จ ปัญหา / อุปสรรคหรือข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างสูงสุด
๓. ประชาชนได้ทราบถึงผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้ง มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามโดย
การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
ที่เข้าไปดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ
อย่างแท้จริง

กระบวนการ และขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อเลือกผู้ทำหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ พร้อมกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
หรือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๓. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔. การเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ
ประเด็นที่จะดำเนินการศึกษา เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก
ข้อมูล ตาราง checklist โดยอาจใช้เครื่องมือทุกอย่างหรือใช้เฉพาะบางอย่างตามความเหมาะสม

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ในส่วนของข้อมูล
เอกสารจะต้องมีการประสานขอจากส่วนราชการเจ้าของโครงการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนิน โครงการนั้นๆ สำหรับข้อมูลภาคสนาม เจ้าหน้าที่ในฝ่ายติดตามและประเมินผลจะต้องออกสำรวจข้อมูล
ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖. ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร
๗. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บทที่ ๒
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาของ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพั ฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ ดังนี้
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกได้
อีก
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่นเสนอต่ อสภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อ มทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ
ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
๓. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นชอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
กล่าวโดยสรุปคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีหน้าที่ในการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้ง
ให้รายงานผลและเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. นโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๔. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๕. ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
“ เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. พัฒนาและการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. พัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี

เป้าประสงค์
๑. โครงสร้างพื้นฐานได้ตามกำหนด
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๔. เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรกรรม การลงทุนในภาพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการ
ท่องเทีย่ วให้ดียิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
๗. องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ
๑.๓ จัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์
เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ควบคูก่ ับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ บริหารจัดการการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร
๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และปลูกจิตสำนึกให้รักถิน่ เกิด
๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะ
ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
๔.๕ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ๓ น้ำ
๕.๔ เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ำลำคลอง และชายฝั่งทะเล

๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ
๖.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้กำหนดนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็น
การประสานร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการ บูรณาการในการ
แก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัด และประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นใน การแก้ปัญหาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเภทโครงการที่ต้องการร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพของท้องถิ่น และ
เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมกลไกลการตรวจสอบ
การดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงทุกมิติทั้ง
ด้านคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่างมีเหตุผล ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ
“ภูมิคุ้มกัน” และนำทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
โดยมีงานหลักที่จะดำเนินการ ๔ ด้าน ดังนี้
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การศึ ก ษา ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ มี โอกาสเข้ ารับ การศึ ก ษาอย่ างทั่ ว ถึ งและมี คุ ณ ภาพ
สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม โดยเน้นที่โรงเรียนให้มีคุณภาพที่ทัดเทียม
กัน และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น
๑) เพิ่ ม จำนวนครู พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และส่ งเสริ ม การสอนพิ เศษเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ทุกระดับการศึกษา
๒) สนับสนุน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอกับการศึกษาทุกระดับ
๓) ผลักดัน สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา
ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกันใน
รูปแบบ ทวิภาคี
๕) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ทุ น การศึ ก ษา สำหรั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาสอย่ า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง
๖) สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ด้านกีฬา ด้าน
ศิลปะคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ฯลฯ
๗) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายและชุมชน
ที่หลากหลายร่วมกันจัด
๒. การกีฬาและศาสนา
๑) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมกี ฬ าระดั บ ชุ ม ชนและโรงเรีย น ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การแข่ งขั น กี ฬ า
ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนและประชาชน ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒ นาการกีฬา ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เยาวชน จัดกิจกรรมการแข่ งขันกีฬาเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายระห ว่าง
จังหวัด
๒) สร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับอาชีพ
๓) ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้เป็นตัวแทนของจั งหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ
ระดับอาชีพ
๔) สนั บ สนุ น งบประมาณด้ า นอุ ป กรณ์ กี ฬ า และจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๕) ร่วมมือกับชมรม สมาคมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท รวมทั้งอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา การเผยแพร่ศาสนา สุขภาพอนามัยพระภิกษุสงฆ์
เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้วัด เป็นศูนย์กลางด้านจิตใจ และกิจกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น เช่น ๕ รั้วป้องกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาจิตใจเข้าวัดฟังธรรม ฯลฯ
๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ ด้อยโอกาส ให้ การสงเคราะห์และการสนับสนุน การ
พัฒนาแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย
การตรวจสุ ขภาพประจำปี การจั ดหาที่ อยู่อ าศัย การเปิด โอกาสให้ แสดงศัก ยภาพของตนและมีส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น การส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุ่ม ชมรมและสมาคม ในการเสริมสร้างป้องกันและ
ดูแลสุขภาพ
๔. การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี ให้สตรีมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสตรี สามารถ
มีส่ ว นร่ วมในการพั ฒ นาท้อ งถิ่น เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่ มเพื่อ จัดทำกิจ กรรมที่พั ฒ นาท้ องถิ่น ศาสนา
การกีฬาและนันทนาการ การให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๕ .การสาธารณสุข เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เป็นปัญหาสำคัญในท้องถิ่น จัดหาวัสดุ
อุป กรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เสริมสร้างภูมิคุ้ มกันโรค รวมถึงสร้างเสริมพฤติกรรมรักสุขภาพ
จัดกิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาผู้ นำกิจกรรมเพื่อสุขภาพในทุกสถานที่
ออกกำลังกายของชุมชนท้องถิ่น

๖. การป้องกันยาเสพติด สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่ น
ห่างไกลยาเสพติด และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อๆ ไป จัดตั้ง
กลุ่ ม อาสาแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว มในการสอดส่ อ งดู แ ล สร้างความตระหนั ก ถึ ง
ภัยยาเสพติดผ่านสื่อต่างๆ และจัดหาพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนได้แสดงออกทำกิจกรรมเชิงบวก
๗. สร้ างเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ กั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในการสร้างเสริม ป้ อ งกั น ดู แ ล
เกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกเพศทุกวัย
๘. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น ให้มีการสืบค้น บันทึกและถ่ายทอด
องค์ความรู้
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวิถี
ชีวิตอย่างพอเพียง ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) บูรณาการการวางยุทธศาสตร์ด้านนี้กับองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ สภาวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ
๙. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริมสนั บสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการบำรุงรั กษาทรัพ ยากร ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แม่ น้ ำ ลำคลอง ป่ า ชายเลน พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ใ นชุ ม ชน จั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒ ) ส่ ง เสริ ม การบ ริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวด ล้ อ ม เป็ น แก น น ำใน การจั ด ก ารลุ่ ม น้ ำ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี ว ภาพ แบบบู รณาการโดยยึดหลั ก ธรรมาภิ บ าลและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิม
๓) รณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูล ฝอย การคัดแยกขยะ เป็นแกนนำในการจัดระบบกำจัด
ขยะรวมของจังหวัด เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะในคูคลองและผักตบชวา
๔) การแก้ไขคุณ ภาพน้ำและน้ำเสี ยโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนท้ องถิ่น กับภาคี
เครื อข่ายและหน่ ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งเสริมงานวิจัยชุมชน เช่นการประสานความร่วมมือกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว. ) หรือสำนักงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือสถาบันการศึกษา
๕) การจัดการภูมิทัศน์เมือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและสวยงามของ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และอื่นๆลงใต้ดิน
๖) ส่ งเสริม การประหยั ดพลั งงาน การจัดการพลั งงานและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม และ
พลังงานทดแทน

ด้านการเพิ่มรายได้
๑. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่สากล โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน ส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ให้เข้มแข็งยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ์ ทางการเกษตร
กับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาอาชีพโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ เช่น กลุ่ม
เกษตรกรทำนาเกลือ กลุ่มทำสวนมะพร้าว กลุ่มเกษตรมะขามเทศ กลุ่มประมง เป็นต้น
๒. พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อรับรองการแข่งขันของประชาคมอาเซียน
๓. ประสาน และสนั บ สนุ น ร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง กำจั ด ศั ต รูพื ช อย่ า งเป็ น ระบบ
ส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง
๔. มีการวิจัยผลกระทบด้านผลผลิต สายพันธุ์พืช และสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
๕ .ส่งเสริมการตลาดในท้องถิ่น และจัดสร้างตลาดกลางรองรับสินค้าด้านการเกษตร ด้านประมง
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจำหน่ายสินค้าในระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ
๗. ปรั บ ปรุ งสภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็น แหล่ งกำเนิดของสั ตว์น้ำ ฟื้นฟู ประมงชายฝั่ ง ทะเล และ
ประมงน้ำจืด
๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก่อเกิดรายได้กับชุมชน
และเกิดความยั่งยืน
๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของชุมชน ปรับปรุงเส้นทาง
ป้ายบอกทาง การจราจรให้สะดวกและปลอดภัย
๑๐. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ในการ
ทำนาเกลือ การทำน้ำตาลมะพร้าว การทำสวนมะขามเทศ
๑๑. ให้ บ ริ ก ารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด รถรั บ ส่ ง และจั ด หาที่ จ อดรถให้ อ ย่ า งพอเพี ย ง
๑๒. ส่ งเสริมพัฒ นาจังหวัดสมุทรสงครามให้ เ ป็นเมืองท่ องเที่ยว “มาแม่กลองเที่ย วได้ทุกวัน ”
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดของการรักธรรมชาติ เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเพื่อสุขภาพ “Maeklong by nature” เปิดประตูรับชาวโลก “มาเมืองไทยต้องไปแม่กลอง” สร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล โดยให้มีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สัญจรไป
มาได้อย่ างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการขนส่ งผลผลิ ตทางการเกษตรและสิ นค้ า ระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการด้านผังเมืองรวม เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการลงทุน
๒) พั ฒ นาแหล่ งน้ ำ เพื่ ออุป โภค บริโภค ให้ ป ระชาชนได้มี น้ำอุป โภค บริโภคที่ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่ งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้ำ คูคลองส่งน้ำ คุณภาพน้ำ รวมทั้งการใช้น้ำผิวดิน ให้เกิดประสิทธิภาพ
๓) บูรณาการกับองค์กรภาคเอกชน เช่น สภาอุ ตสาหกรรม หอการค้า กลุ่มเกษตร ประมง
พาณิชย์ องค์กรการกุศล และอื่นๆ จัดทำยุทธศาสตร์และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีทิศทาง และเป็นรูปธรรมรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
๑. ส่ งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการกับทุกภาคส่ วนในการจัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์
กู้ภัย การบู รณะฟื้นฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิตใจผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย การเผยแพร่
ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจ
ในสิทธิและหน้าที่ของตนเองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดนโยบายและประเมินผลโครงการสำคัญที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีหลักธรร
มาภิบาล
๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่ นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประสานการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔. ส่งเสริมการให้ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร
และสมานฉันท์ ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. พัฒ นาการจั ดเก็บ รายได้ของท้องถิ่น และการกระจายอำนาจทางการคลัง เพื่อให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น
๒. กำหนดมาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสำหรั บ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ระบบเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. เพิ่ มประสิทธิภ าพการบริห ารองค์กรสู่ ระบบบริห ารงานแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์และการบริห าร
จัดการภาครัฐแนวใหม่
๕ .ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและข้าราชการ พนักงาน เพื่อความเป็น
เอกภาพ มุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับงบประมาณ การคลัง และการพาณิชย์จะเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย และวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนแหล่งรายได้ วิธีการหา หรือจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยนำโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้นๆ มากำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/
โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัด นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือ
สำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
เข้าไปดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๓
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม ประกอบด้ ว ยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ๒ แบบ
ซึ่งเป็ น แบบรายงานจากคู่มื อการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังแผนภูมิ

แบบรำยงำน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตำมแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

แบบที่ ๓/๑
แบบประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึง
พอใจ
ต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริ หารส่วน
จังหวั
ด
แบบที
่ ๓/๓
สมุทรสงคราม
ใน ง
แบบประเมิ
นความพึ
ภาพรวม
พอใจ
ต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริ หารส่วน
จังหวัด
สมุทรสงคราม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพท้องถิ่น
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม

มี
การดำเนินงาน
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่มี
การดำเนินงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)

ปี ๒๕๖๒
จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)

ปี ๒๕๖๓
จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)

ปี ๒๕๖๔
จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)

รวม ๔ ปี
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔๓

๑๓๕,๐๗๘,๐๐๐ ๒๑

๕๕,๑๗๗,๐๐๐

๑๖

๓๖,๑๗๔,๐๐๐

๑๒

๓๖,๒๐๐,๐๐๐

๙๒

๒๖๒,๖๒๙,๐๐๐

(แผนเพิม่ เติม ฉบับที่ ๑)
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)
รวม
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๑๖
๔
๖๓
๓๘

๘๘,๕๒๐,๐๐๐
๗,๘๐๐,๐๐๐
๒๓๑,๓๙๘,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๔
๗
๒๓
๕๕
๓๘

๕,๔๒๐,๐๐๐
๑๙,๐๓๕,๐๐๐
๖๕,๔๗๓,๐๐๐
๑๔๕,๑๐๕,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๘
๑
๘
๓๓
๓๘

๑๔,๒๒๐,๐๐๐
๓,๑๒๐,๐๐๐
๒๐,๙๐๐,๐๐๐
๗๔,๔๑๔,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๑๓
๒
๒๗
๓๘

๑๓,๘๐๐,๐๐๐
๑๓,๕๐๐,๐๐๐
๖๓,๕๐๐,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๔๑
๑๒
๓๓
๑๗๘
๑๕๒

๑๒๑,๙๖๐,๐๐๐
๒๙,๙๕๕,๐๐๐
๙๙,๘๗๓,๐๐๐
๖๑๔,๔๑๗,๐๐๐
๒๑๖,๔๖๐,๘๐๐

(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
รวม

๖
๔๔

๑๔,๕๒๐,๐๐๐
๖๘,๖๓๕,๒๐๐

๑
๓๙

๒๐,๐๐๐
๕๔,๑๓๕,๒๐๐

๑
๓๙

๒๐,๐๐๐
๕๔,๑๓๕,๒๐๐

๑
๓๙

๒๐,๐๐๐
๕๔,๑๓๕,๒๐๐

๙
๑๖๑

๑๔,๕๘๐,๐๐๐
๒๓๑,๐๔๐,๘๐๐

๑๗

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๔

๔๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๔

๘๐๐,๐๐๐

รวม

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๘

๑,๒๐๐,๐๐๐

๖

๓,๔๕๐,๐๐๐

๖

๓,๔๕๐,๐๐๐

๖

๓,๔๕๐,๐๐๐

๖

๓,๔๕๐,๐๐๐

๒๔

๑๓,๘๐๐,๐๐๐

๑
๑
๘
-

๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๔,๙๕๐,๐๐๐
-

๑
๗
-

๕๐๐,๐๐๐
๓,๙๕๐,๐๐๐
-

๖
-

๓,๔๕๐,๐๐๐
-

๖
-

๓,๔๕๐,๐๐๐
-

๑
๑
๑
๒๗
-

๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๕,๘๐๐,๐๐๐
-

๒
-

๘๐๐,๐๐๐
-

๘๐๐,๐๐๐
-

๒
-

๘๐๐,๐๐๐
-

๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐
๑,๑๖๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒,๒๑๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๒
-

๒
๓

๒
๑
๑
๔
๓

๒
๓

๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๒
๓

๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๘
๑
๑
๑๐
๑๒

๓,๒๐๐,๐๐๐
๑,๑๖๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๔,๖๑๐,๐๐๐
๑๑,๖๐๐,๐๐๐

๓
๖

๔,๒๐๐,๐๐๐
๗,๑๐๐,๐๐๐

๑
๑
๕

๒๐๐,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๓,๖๒๕,๐๐๐

๑
๔

๒๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐

๑
๔

๒๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐

๖
๑
๑๙

๔,๘๐๐,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๑๖,๙๒๕,๐๐๐

๑๒๕

๓๑๓,๑๘๓.๒๐๐

๑๒

๒๐๙,๓๒๕,๒๐๐

๘๖

๑๓๖,๑๙๙,๒๐๐

๘๐

๑๒๕,๒๘๕,๒๐๐

๔๐๓

๗๘๓,๙๙๒,๘๐๐

๔. การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)
รวม
๕. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)
รวม
๖. การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
(แผนเพิม่ เติม ฉบับที่ ๓)
รวม
รวมทั้งสิ้น

๑๘

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและผูส้ ูงอายุให้
มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
๕. สร้างเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก
รวม

ปี ๒๕๖๑
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๘

๔,๙๕๐,๐๐๐

๘

๕,๑๑๐,๐๐๐

๖

๓,๔๕๐,๐๐๐

๖

๓,๔๕๐,๐๐๐

๒๘

๑๖,๙๖๐,๐๐๐

๑๐๙

๓๐๐,๓๓๓,๒๐๐

๙๖

๑๙๙,๕๔๐,๒๐๐

๗๔

๑๒๘,๘๔๙,๒๐๐

๖๘

๑๑๗,๙๓๕,๒๐๐

๓๔๗

๗๔๖,๖๕๗,๘๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๓

๑,๐๕๐,๐๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๙

๓,๔๕๐,๐๐๐

๖

๗,๑๐๐,๐๐๐

๕

๓,๖๒๕,๐๐๐

๔

๓,๑๐๐,๐๐๐

๔

๓,๑๐๐,๐๐๐

๑๙

๑๖,๙๒๕,๐๐๐

๑๒๕

๓๑๓,๑๘๓.๒๐๐

๑๑๒

๒๐๙,๓๒๕,๒๐๐

๘๖

๑๓๖,๑๙๙,๒๐๐

๘๐

๑๒๕,๒๘๕,๒๐๐

๔๐๓

๗๘๓,๙๙๒,๘๐๐

๕. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

๑๑

๑

๕.๐๐

๒๓

๑๓

๖๕.๐๐

-

๑๐๐.๐
๐
-

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

-

-

-

-

๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

๒

๑๐.๐๐

-

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

๑

๕.๐๐

๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

๓
๒๐

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม

จำนวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

๒

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ

๑๑.๑
๑
๖๑.๑
๑

๒๖

๒

๑๑.๑
๑

๒

๓.๒๘

-

-

-

๒

๓.๒๘

-

-

๑

๕.๕๖

๒

๓.๒๘

๑๕.๐๐

-

-

๒

๑๑.๑
๑

๕

๘.๒๐

๓๑.๑๕

๒๓

๓๙.๓๔

๑๘

๒๙.๕
๑

๒๔

๖๑

๔๒.๖
๒
๓๙.๓
๔

๑๐๐

๖. งบประมาณปี ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จำนวนเงิน ร้อยละ

เงินสะสม
จำนวน ร้อยละ
เงิน
-

รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖๒,๑๒๐,๐๐๐ ๕๒.๖๘

๖๒,๑๒๐,๐๐ ๕๒.๖๘
๐
๔๙,๐๕๑,๖๐ ๔๑.๖๐
๐

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยก

๔๙,๐๕๑,๖๐๐ ๔๑.๖๐

-

-

๖๐๐,๐๐๐ ๐.๕๑

-

-

๖๐๐,๐๐๐ ๐.๕๑

๒,๒๕๐,๐๐๐ ๑.๙๑

-

-

๒,๒๕๐,๐๐๐ ๑.๙๑

รรม และการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๘๐๐,๐๐๐ ๐.๖๘

-

-

๘๐๐,๐๐๐ ๐.๖๘

๓,๑๐๐,๐๐๐ ๒.๖๒

-

-

๓,๑๐๐,๐๐๐ ๒.๖๒

-

-

๑๑๗,๙๒๑,๖
๐๐

๑๑๗,๙๒๑,๖๐
๐

รวม

๑๐๐

๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๒
โครงการ

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สส.ถ.1-0018 สายสารภี - ศาลาแม่พระ
ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สส.ถ.1-0009 สายบ้านกลางเหนือ - บ้าน
บางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม

ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
ดำเนินการ
อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
เสร็จแล้ว ระหว่าง ดำเนินการ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
ดำเนินการ
✓
๓,๖๖๕,๐๐๐ ๓,๖๖๕,๐๐๐

✓

๔,๖๙๐,๐๐๐ ๔,๖๙๐,๐๐๐

๘,๓๕๕,๐๐๐ ๘,๓๕๕,๐๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลา
ในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงในการปี ๒๕๖๒
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ
ทีไ่ ด้ปฏิบัติ
๕๕
๒๖

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๓๙

๒๔

๒

๒

๗

๒

๔

๒

๕

๕

รวม

๑๑๒

๖๑

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน
๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก
๓๐.๐๐

พอใจ
๒๐.๐๐

ไม่พอใจ
๐.๐๐

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๒๓.๐๐

๒๗.๐๐

๐.๐๐

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๒๔.๐๐

๒๖.๐๐

๐.๐๐

๒๘.๐๐

๒๒.๐๐

๐.๐๐

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๒๓.๐๐

๒๗.๐๐

๐.๐๐

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๐.๐๐

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน่
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๒๕.๐๐

๒๕.๐๐

๐.๐๐

๓๐.๐๐

๒๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๗๕

๔๙.๒๕

๐.๐๐

ภาพรวม

จากตาราง สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม อยู่
ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๕

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ
๑.๓ จัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
ประเด็นคำถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๙.๐๐

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๘.๕๕

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๙.๐๐

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๖๖

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๘๔

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘.๕๔

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๘๔

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๖๖

ภาพรวม

๘.๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อเอดส์
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยม ๑๒ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นคำถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๗๒

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๘.๐๔

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๔

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๕๓

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๗๓

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘.๕๖

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๙๒

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๕๘

ภาพรวม

๘.๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และปลูกจิตสำนึกให้รักถิ่นเกิด
๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะ ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และประมง
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีมลู ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือข่ายการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
๔.๕ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นคำถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๙.๑๐

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๘.๑๖

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๙๘

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๙๕

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๙.๑๘

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘.๕๘

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๙๓

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๙.๑๒

ภาพรวม

๘.๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน
๕.๑ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ๓ น้ำ
๕.๔ เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ำลำคลอง และชายฝั่งทะเล
ประเด็นคำถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๗๖

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๘.๑๘

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๘๒

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๘๒

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๗๒

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘.๘๘

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๘๒

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๙๖

ภาพรวม

๘.๗๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการพัฒนาท้องถิน่
๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ
๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
และพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นคำถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๖๒

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๔

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๕๓

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๔๖

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๓

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๘.๓๒

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๗๐

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๑๒

ภาพรวม

๘.๔๕

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ตามรายละเอียด
ดังนี้
ประชากร
ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้มสี ่วนร่วมในแต่ละโครงการ โดยกรอกแบบสอบถามจากการ
สุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ดำเนินการโครงการ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจโครงการต่างๆ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ทัง้ ๖ ยุทธศาสตร์
โดยใช้ Rating Scale เป็นแบบมาตรวัด มีเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

จากนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย การแปลข้อมูลแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้วิธีการคำนวณหาความกว้างของระดับความคิดเห็น ดังนี้
เกณฑ์การแบ่งระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์ที่ดนิ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดช่วงกว้างระหว่างชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
=
๕–๑
จำนวนชัน้
๕
=
๐.๘
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
มีระดับน้อยทีส่ ุด
๑.๐๐ - ๑.๘๐
มีระดับน้อย
๑.๘๑ - ๒.๖๐
มีระดับปานกลาง
๒.๖๑ - ๓.๔๐
มีระดับมาก
๓.๔๑ - ๔.๒๐
มีระดับมากทีส่ ุด
๔.๒๑ - ๕.๐๐

การวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ มากที่สุ ด โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้ากับสภาพของแต่ละโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สุ่มสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๘๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ
ผลการดำเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. องค์กรมีวิธีการในการกำหนดปัจจัยทำให้มั่นใจว่าสถานทีท่ ำงานมีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย

๔.๓๒

มากทีส่ ุด

๒. ข้าราชการ ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน

๔.๓๐

มากที่สุด

๓. องค์กรมีวิธีการในการทำงานกำหนดปัจจัยสำคัญๆ ซึง่ มีผลต่อความผาสุก ความพึง
พอในและแรงจูงใจในการทำงาน

๔.๓๘

มากที่สุด

๔. องค์กรมีวิธีการตรวจประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของข้าราชการ โดย
วิธีการและตัวชี้วัดสามารถครอบคลุมความหลากหลายของข้าราชการและลูกจ้างได้

๔.๓๘

มากที่สุด

๕. องค์กรมีการนำผลการประเมินมากำหนดความสำคัญในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน

๔.๕๒

มากที่สุด

๔.๓๘

มากที่สุด

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ องค์กรมีการนำผลการ
ประเมินมากำหนดความสำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงาน
ของพนักงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ รองลงมาคือ องค์กรมีวิธีการในการทำงานกำหนดปัจจัยสำคัญๆ ซึ่งมีผล
ต่อความผาสุก ความพึงพอในและแรงจูงใจในการทำงาน และองค์กรมีวิธีการตรวจประเมินความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของข้าราชการ โดยวิธีการและตัวชี้วัดสามารถครอบคลุมความหลากหลายของข้าราชการและลูกจ้างได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ และความพึงพอใจ ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ข้าราชการ ลูกจ้าง มีส่วนร่วมใน การสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐

๒. โครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัย
ไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๑
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถี
พอเพียงปลอดภัยไร้ซงึ่ แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ ชุด
ได้คืนกลับมา ๑๘๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๐ –
๓๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากสื่อเคเบิลท้องถิ่น/สถานีวิทยุชุมชนและจากป้ายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
กาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัย ไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๑ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๖ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. สถานที่จัดงานมีความสะดวก มีความสะอาด และเหมาะสม
๔. ด้านการจราจร สถานที่จอดรถ ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน
๖. โครงการนี้เป็นการอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
ของท้องถิน่ ให้คงอยูส่ ืบไป
๗. โครงการนี้ช่วยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของประเพณีที่มีมาแต่โบราณ
๘. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์ และตระหนัก
ถึงโทษภัยในการดื่มแอลกอฮอล์
๙. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฯ

๔.๑๘
๔.๐๗
๔.๒๐
๓.๘๙
๔.๐๔

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๔.๒๔

มากทีส่ ุด

๔.๒๑

มากทีส่ ุด

๔.๐๓

มาก

๔.๕๐

มากทีส่ ุด

รวม

๔.๑๖

มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ รองลงมาคือ โครงการนี้เป็นการอนุรักษ์
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และความ
พึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านการจราจร สถานที่จอดรถ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙
ข้อเสนอแนะ
๑. รถติด สถานทีจ่ อดรถไม่เพียงพอ
๒. กระทงกาบกล้วยสวยงาม เรือไฟก็ดูสวยงาม อยากให้จัดทุกๆ ปี
๓. งานปีนี้จัดไม่ดีเลย ไม่เหมือนปีที่ผ่านๆ มา

๔. การจัดสถานที่และการจัดพื้นที่ เช่นที่จอดรถไม่เพียงพอ ร้านค้าไม่มีที่ค้าขาย ห้องน้ำ
ไม่เพียงพอ สกปรก ทางเดินริมเขื่อนทีเ่ คยให้ชมกระทงสาย ชมการประกวด การแสดงถูกกีดกันไม่ให้เข้า
๕. จัดแบบปีก่อนๆ ก็ดีแล้ว รู้สึกปีนี้ห้าม ทุกอย่างเลย
๖. การจัดงานปีนี้ดูแล้วเปลืองงบประมาณมากเลย ซึ่งดูแล้วไม่คุ้มค่า
๗. พื้นที่ที่เคยลงไปลอยกระทงได้ ปีนกี้ ็ไม่ให้ลงไป ห้ามผ่านๆ หลายพืน้ ที่ไม่รู้จะกันไว้
ทำไม ทำให้ไม่สะดวก พื้นที่แคบอยู่แล้วยังจะกันให้ VIP
๘. ภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้มีความแตกต่างจากทุกๆ ปีที่ผ่านมา ควรคำนึงถึงการจัดงาน
ให้เข้ากับบริบทของคนในท้องถิ่นด้วย เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนมาร่วมงาน การจัดสถานที่ รูปแบบการ
จัดงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน
๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานโครงการวันเด็ กแห่ งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สุ่ มสอบถามผู้ เข้าร่ว ม
โครงการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กิจกรรมนี้มีของขวัญแจกให้มากมายเลยค่ะ แต่ขอพี่ๆ ช่วยแจกหนังสือความรู้และหนังสือ
การ์ตูนด้วยนะคะ จะได้มีความรู้ทั่วกันค่ะ และอยากให้มีเกมส์เล่นเยอะๆ
๒. ดีมาก ของกินดี แจกของเล่นเยอะของขวัญก็มาก จักรยานเยอะ
๓. อยากให้มีของขวัญที่จุดลงทะเบียน
๔. ของรางวัลอยากให้ได้กันทุกคน เด็กๆจะได้ดีใจทุกคน
๕. อยากให้จัดแบบนี้ทุกปีเด็กๆจะได้มีความสุขในวันเด็กและได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง
เด็กอยากมาเพราะได้ของขวัญกลับบ้าน มาไม่เสียเที่ยว
๖. อยากได้จักรยานมากเลยครับมากี่ปีไม่เคยได้เลย
๗. อยากให้เด็กมีระเบียบวินัยการเข้าแถว การอดทนการรอคอยแบ่งบันให้เพื่อนข้างเคียง
มีน้ำใจและมีนำ้ ดื่มให้เด็กมากขึ้น
๘. หนูอยากให้ได้ของรางวัลกันทุกคน อยากให้มีที่นั่ง และเข้าแถวให้เป็นระเบียบ
๙. ให้มีเกมส์เด็กเล็กบ้างและอยากให้มีซุ้มเกมส์ให้มากกว่านี้
๑๐. หนูชอบของเล่นทุกอย่าง รถไฟและอื่นๆ
๑๑. บัตรควรมีชื่อเล่นเด็กเหมือนปีที่แล้วและแจ้งเด็กที่มาก่อน ให้มารอพร้อมกัน
๑๒. การจัดงานมีความสนุกสนานสำหรับหนู หนูอยากได้ของเล่นเยอะๆ มีการเพิ่มเกมเยอะๆ
๑๓. กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็กน่าจะมีด้วย
๑๔. อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีค่ะ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับของดีๆจากผู้ใหญ่ใจดี
๑๕. ควรมีเส้นกั้นแนวให้มีระเบียบ ควรมีอาหารว่างให้เด็กๆก่อนตอนเช้า ควรจัดเป็นประจำดี
อยู่แล้ว
๑๖. มีความสุข สนุกสนาน อิ่มท้อง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม

๔. โครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามห่างไกล
ยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ ชุด ได้
คืนกลับมา จำนวน ๒๙๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
๑๐ – ๑๕ ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจาก
บุคคลอื่น การดำเนินงานโครงการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ยุวชน เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ
๓. การจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงการ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๖. เสริมสร้างความมีนำ้ ใจนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี
๗. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๘. ส่งเสริมให้ใช้กีฬาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีและป้องกันไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุขและสิง่ เสพติด
๙. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๑๗
๓.๙๑
๔.๑๕
๔.๐๐
๔.๑๕
๔.๒๘
๔.๑๘

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

๔.๒๔

มากที่สุด

๔.๐๓
มาก
๔.๑๓
มาก
สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เสริมสร้างความมีน้ำใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ใช้กีฬาว่างให้
เกิดประโยชน์ในทางที่ดีและป้องกันไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และ
ความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑
ข้อเสนอแนะ
๑. การจัดงานสถานที่ร้อนมากและไม่มีน้ำแจก น่าจะมีงบประมาณในการทำสถานที่
และไม่มีอาหารว่างแจก
๒. ปรับปรุงแสตนโรงเรียนศรัทธาให้ปลอดภัยกว่านี้
๓. แสตนควรมีที่บังแดด และมีทางลงแสตนที่สะดวก
๔. อยากให้มีการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการทะเลาะวิวาทกัน
๕. ที่นั่งเชียร์ร้อน อึดอัด นั่งไม่สบาย บางคนตากแดดตอนบ่าย เวลาในการเชียร์นานเกินไป
๖. ปีหน้าควรมีรม่ ให้เด็กเพราะร้อนมาก ควรเพิม่ วันกิจกรรมให้มากกว่านี้ ๓ วันน้อยไป
๗. เต็นท์ที่นักกีฬารอการแข่งขันน้อยไป และควรเพิ่มห้องน้ำหญิง
๘. ขาดอุปกรณ์ในการซ้อมกีฬา อุปกรณ์ที่ขาดในการซ้อม จักรใหญ่ แหลนใหญ่
๙. การกีฬาครั้งนี้ได้ทราบถึงความสามัคคีของนักเรียนแต่ละโรงเรียนในยามที่จบกรีฑา

๕. โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการการให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพและบำบัด
โรคเบื้องต้น สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๓๐๐ ชุด ได้คืน กลับมา ๒๘๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุมากว่า ๖๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น
โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรม การแสดงที่จัดเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในสังคมและนโยบายของรัฐบาลที่เกีย่ วกับผู้สูงอายุ
๕. เปิดโลกทัศน์และความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์
๖. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการเป็นแบบอย่างทีม่ ีคุณค่าต่อชุมชน
และสังคม
๗. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้การจัด
กิจกรรมด้านสวัสดิการ และการนันทนาการ
๘. ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๕๙
๔.๓๒
๔.๗๐
๔.๕๗
๔.๖๑

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

๔.๖๓

มากทีส่ ุด

๔.๖๒

มากทีส่ ุด

๔.๕๕
๔.๕๘

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุในการเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ รองลงมาคือ พัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้การจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการ และการนันทนาการ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒
ข้อเสนอแนะ
๑. ขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะเสียงตามสายเสียมานานแล้ว
๒. ผู้สูงอายุควรเล่นน้ำบ้างเพื่อเป็นการออกกำลังกายแบบปลอดภัย โดยเกาะหลักหรือบันได
แล้วกระทุ่มน้ำหรือแหวกน้ำว่ายน้ำอยู่กบั ที่ ๑๐๐ – ๒๐๐ ครั้ง เป็นการบริหารข้อเข่า ข้อเท้า อ้าปากหายใจยาวๆ
วิธีนี้จะไม่เกิดการอักเสบ
๓. ควรจัดทุกๆ ปี แต่ไม่ควรจัดในวันที่ ๑๓ เมษายน
๔. อยากให้จัดบ่อยๆ

๖. โครงการมหกรรมว่าวไทย “ศึกจ้าวเวหา” และสืบสานกีฬาว่าวไทย “ชักว่าวกลางแม่น้ำ”
ประจำปี ๒๕๖๒
การประเมิน ผลการดำเนิ น งานโครงการมหกรรมว่าวไทย “ศึกจ้าวเวหา” และสื บสานกีฬ าว่าวไทย
“ชักว่าวกลางแม่น้ำ” ประจำปี ๒๕๖๒ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๙๗
ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี การศึกษา
ระดั บ ปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ รั บ ราชการ ทราบการจัด โครงการจากป้ายประชาสั ม พัน ธ์/ใบปลิ ว การ
ดำเนินงานโครงการมหกรรมว่าวไทย “ศึกจ้าวเวหา” และสืบสานกีฬาว่าวไทย “เล่นว่าวกลางแม่น้ำ” ประจำปี
๒๕๖๒ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๔๖ อยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมทีจ่ ัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป
๖. เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย

๔.๓๓
๓.๙๙
๔.๔๑
๔.๕๒

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๗๑

มากที่สุด

๔.๖๐

มากทีส่ ุด

๗. เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีของคนในท้องถิ่น

๔.๕๕

มากที่สุด

๘. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๙. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๔๙
๔.๕๓
๔.๔๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิน่ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๑
รองลงมาคือ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ และความพึงพอใจที่มีค่า
น้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙
ข้อเสนอแนะ
๑. ของบประมาณให้มากกว่านี้ กลายเป็นดูแลไม่ทั่วถึง
๒. ขอให้จัดต่อเนื่องทุกปีเป็นกำลังใจให้

๗. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ประจำปี ๒๕๖๒
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๘๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากรถประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๖. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี
ของคนในท้องถิ่น

๔.๓๒
๔.๑๙
๔.๓๕

มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุด

๔.๕๓

มากที่สุด

๔.๓๓

มากที่สุด

๔.๔๕

มากที่สุด

๗. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๔.๒๔

มากที่สุด

๔.๓๕

มากที่สุด

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ รองลงมาคือ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีของคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ และความ พึงพอใจที่มีค่า
น้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙
ข้อเสนอแนะ ให้มีกิจกรรมที่เป็นส่วนร่วมกับประชาชน

๘. โครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ (โรงเรียนพอเพียง)
การประเมิน ผลการดำเนิ น งานโครงการฝึกอบรมพัฒ นาและส่งเสริมการขั บ เคลื่อนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ (โรงเรียนพอเพียง) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สุ่ มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ ชุด ได้กลั บคืนมา ๑๙๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๕๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี การศึกษาระดับประถมศ๊กษา เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากสื่ออื่นๆ ผลการดำเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ
๓. ความรู้ของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
๔. กิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการ
๕. สถานที่ ระยะเวลา มีความเหมาะสม
๖. ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๕๖
๔.๑๐
๔.๕๗
๔.๕๘
๔.๓๓
๔.๕๓

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๗. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๔.๕๙

มากที่สุด

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

๔.๔๗
มากทีส่ ุด
รวม
สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิน่ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๑
รองลงมาคือ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ และความพึงพอใจที่มีค่า
น้อยทีส่ ุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙
ข้อเสนอแนะ
๑. อยากให้ อบจ. ลงพื้นที่ไปสอน ไปช่วยแก้ไข แนะนำปัญหาเกษตร การทำเกษตรที่โรงเรียน
๒. อยากให้มีการจัดฐานปลา เรื่องความรู้
๓. อยากมาอีกครับเพราะความรู้ที่ได้รับมาเต็มที่อีกครับ
๔. อยากได้เมล็ดพันธ์พืชบางชนิดไปปลูกที่ โรงเรียนบ้าง
๕. แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาให้ความรู้ที่หลากหลายที่สามารถให้
เยาวชนนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
๖. อยากให้กิจกรรมที่ไป เปลี่ยนสถานที่บ้างจากเขาหินซ้อนไปเป็นโครงการพระราชดำริอื่นๆ
๗. อยากให้มีจุดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซื้อและนำไปต่อยอดได้
๘. จอวิดีทัศน์ ไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็น
๙. ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก (ประชาชนทั่วไป) ได้รับข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม
ให้ทั่วถึงเพราะทางเขตพื้นที่แถวหมู่บ้านไม่มีใครรู้ข่าวสารนี้

๙. โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สรุปความคิดเห็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑. เพราะเหตุใดท่านจึงมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้
- ต้องการมาศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อและเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน
ได้รับรู้
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ต้องการนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงพื้นทีท่ ี่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มผลผลิต
- ต้องการที่จะมาเรียนรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง (ร. ๙)
- อยากได้ความรู้ใหม่ๆ เพื่อจะได้เอามาพัฒนาหมู่บ้านของเรา
- สนใจในเรื่องของโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกโครงการโดยนำหลักเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- ต้องการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน
และมีวิธีการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นต้นแบบ
- อยากได้ความรู้เพิ่มเติม จะได้นำไปใช้ในพื้นที่และใช้ในชีวิตประจำวันและบอกต่อชาวบ้าน
ต่อไป
- ศึกษาเรียนรู้ ต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาเครือข่าย
- เพราะคิดว่าจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ได้รับความรู้
- ชอบเกษตรพอเพียงแนวทฤษฎีใหม่ และชอบการศึกษาดูงานเป็นพิเศษ
- อยากเรียนรู้การเกษตรเพื่อนำไปต่อยอดใช้ในครัวเรือน เช่น ปลูกผัก และผลไม้ ที่ใช้
ประจำวันในครัวเรือน ในชุมชน
- ต้องการเห็นการวางแผนทำเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชผสมผสานเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับประชาชนทั่วไป
- ชอบการทำเกษตรอยู่แล้วและต้องการเรียนรู้เศรษบกิจแบบพอเพียงในสถานที่จริงในแหล่ง
ศูนย์เรียนรู้ที่เป็นของจริง
- อยากมาดูโครงการของพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เพื่อจะนำไปปรับใช้ในพื้นที่บ้านเราแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
- อยากมาศึกษาโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงปรับ
พืน้ ที่ที่มคี วามแห้งแล้ง มีปัญหาเรื่องดิน น้ำ ป่า แต่ท่านกลับมีวิธี แนวคิด ในการคิดและพัฒนาให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ เพาะปลูกป่าแบบผสมผสาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
- มีความสนใจเรื่องศาสตร์พระราชา และมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะมา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวให้ถ่องแท้และเก็บประสบการณ์ที่ได้นำไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติต่อไป

- มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทดลองฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำเกษตร
พอเพียง ตามหลักทฤษฏีใหม่เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเอง และนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน
ต่อไป
- ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และนำมาถ่ายทอดสู่
ครอบครัวและนักเรียน
- เพราะเกิดความสนใจและอยากจะนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในการที่จะทำให้โรงเรียนร่ม
รื่นและเด็กๆ จะได้รับประโยชน์
- ได้ทราบโครงการเกิดความสนใจ เนื่องจากที่โรงเรียนมีพื้นที่ที่จะจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงได้จึงสนใจและต้องการตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างมา
สืบทอดตามแนวพระราชดำริต่อไป
- เพราะต้องการศึกษาหาความรู้ และไปต่อยอดให้คณะครูและนักเรียน และชุมชนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง
- ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแนวทฤษฏีใหม่
- เป็นโครงการที่น่าสนใจและทำให้มีความรู้ในการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำการเรียน
การสอน
- เพือ่ ให้เห็นสภาพจริง และได้เรียนรู้จากวิทยากร ทำให้เกิดแนวพัฒนาที่ง่ายขึ้น
- ต้องการศึกษา เรียนรู้ ขบวนการ วิธีการดำเนินงานในการรักษาดิน ปรับปรุงบำรุงรักษาดิน
น้ำ พืช การพัฒนาอาชีพ และการผลิตพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ เพื่อนำไปพัฒนาทั้ง
ส่วนตนเองและผู้อื่นต่อไป
- ก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปดูงานกับ อบจ. ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วดีมาก และ
สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นมะนาว และทำสวนดีมาก จึงมีความตั้งใจว่าถ้ามีโครงการดีๆ
แบบนี้อีกจะมาขอความรู้เพิ่มเติมอีก เพื่อพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ต้องการไปดูโครงการแห่งอื่น ที่ไม่เคยไปเพื่อเพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่เคยรู้มา
- ชื่นชมหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙ อยากมาชม ศึกษาดูงานที่พระองค์
ท่านได้วางแนวทางไว้และนำแนวคิดไปปรับใช้หรือสอนเด็กๆ
- ในแต่ละครั้งที่ อบจ. จัดไป มีแต่ไปตามสถานที่ทมี่ ีความรู้ มีประโยชน์ สามารถนำกลับไปใช้ได้
จริง
- เพื่อหาความหลากหลายในโครงการของแต่ละพื้นที่ที่ได้ไปศึกษาดูงาน ก่อนนำความรู้ไป
ถ่ายทอด ทดลองในสถานศึกษา
๒. สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในรูปแบบต่างๆ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อไปดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
- มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตร ปลูกพืชบนพื้นดินที่เสื่อมโทรมรู้จักประยุกต์ปลูกพืช
ผลผลิตตามฤดูกาลบนพื้นที่จำกัด พันธุ์พืชต่างๆ ที่แปลกตา
- ได้เรียนรู้ถึงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ การใช้ประโยชน์

ของที่ดิน
- นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้บ้าง
- การปลูกพืช การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร และมูลสัตว์
- ได้ทราบว่าในประเทศไทยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่ไหนบ้าง
- ได้รับความรู้เกีย่ วกับการจัดการน้ำ และปรับปรุงสภาพดินให้ใช้เพาะปลูกพืชได้
- ได้ความรู้ สร้างความสัมพันธ์และได้เพื่อนใหม่ในการแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ ได้
ประสบการณ์
- ได้ความแปลกใหม่ในแนวความคิดที่แตกต่าง
- ได้รับความรู้แล้วจะนำไปปฏิบัติ และประกอบอาชีพเพื่อประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้
- การอนุรักษ์ดิน - น้ำ ปรับปรุงดิน และการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง
- ได้รับความรู้และได้เห็นการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติตามแนว
พระราชดำริ
- ได้รับความรู้และได้เห็นของจริงและเข้าใจในการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
และจะนำไปใช้ในชีวิตของเราเองและจะทำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชน
- เข้าใจและทราบถึงการใช้ทรัพยากรทางการเกษตร และแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่
- รู้จักดิน รู้จักพืช ปลูกแบบไหน นำไปสอนลูกหลานได้ และปรับใช้ในบ้าน
- ได้รู้วิธีการในการแก้ปญ
ั หาเรื่องดิน หาพืชผัก ต้นไม้มาปลูก ทดลองให้เหมาะสมกับพื้นที่
- ทำให้เรามีความรักชาติมากยิ่งขึ้น เราจะต้องปลูกฝังเด็กๆ ที่สอนให้มีความรู้สึกแบบที่เรารู้สึก
ด้วย
- ความรู้เรื่องอุทยานราชภักดิ์ และพระปรีชาสามารถในองค์พระมหากษัตริย์ ได้ทราบประวัติ
ความเป็นมา ความเสียสละเพื่อประเทศชาติของพระมหากษัตริย์ทั้ง ๗ พระองค์
- ได้รับความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา และทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้ง ได้รับความรู้
เรื่องเกษตรและการแก้ปัญหาเรื่องดิน
- ได้รับความรู้และเห็นแบบอย่างการบริหารจัดการพื้นที่ การทำการเกษตร ณ โครงการ
พระราชดำริ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าว
- รู้และเข้าใจที่มาและความสำคัญของการจัดตั้งโครงการพระราชดำริ แนวทางการปรับปรุงดิน
การพัฒนาพื้นที่เกษตร การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แนวทางการจัดทำเกษตรแบบพอเพียงเพื่อนไปใช้ในชีวิต และ
แนวทางดำเนินงานโครงการเกษตรพอเพียงสำหรับโรงเรียน การถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับนักเรียน
- ความรู้ความเข้าใจในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
- ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ได้รับแนวทางการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่งแต่
ละโครงการล้วนเกิดประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี
- ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ การจัดการขยะที่ถูกวิธี การบำบัดน้ำเสีย
การอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยแล้งมีผลกระทบอย่างไร การปลูกพืชทดแทนในนาลุ่มและนาดอน
- ได้ดูการปลูกพืชในรูแปบบต่างๆ การแบ่งพื้นที่จัดส่วนที่ดินทำกิน
- ได้รับความรู้วิธีการดำเนินงานจากโครงการต่างๆ ทั้งในเรื่องการบำรุงรักษาดิน น้ำ พันธุ์พืช

- เรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาที่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เมื่ออยู่ต่างสถานที่/ลักษณะภูมิ
ประเทศที่ต่างกัน การแก้ปัญหานั้นๆ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
- ได้รู้และเข้าใจถึงโครงการพัฒนาของในหลวงโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้
ทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า และสามารถนำน้ำจากบ่อบำบัดมาทำเป็นน้ำดีเลี้ยงปลา รดน้ำต้นไม้
- การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข การใช้พลังงานจาก
ธรรมชาติ การปลูกพืชแบบผสมผสาน การแปรรูปผลผลิต
- ได้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก การบำบัดน้ำเสีย
- ได้เรียนรู้ถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย ข้อดีของป่าชายเลน
- ได้ทราบถึงความพยายามของในหลวง ร.๙ ที่พระองค์ท่านต้องการให้ราษฏร์อยู่ดี กินดี
มีความสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ได้มาปลุกจิตสำนึกการทำคุณเพื่อแผ่นดิน เกิดพลังกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดิน
- ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
- เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ได้รู้จักสมุนไพรชนิดต่างๆ สรรพคุณของต้นไม้ที่มีคุณค่าทางยา ได้ความรู้เพิ่มเติมในการทำ
สวนเกษตรแบบผสมผสาน
- ซาบซึ้งในพระองค์ท่าน และตั้งใจเป็นครูที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อ ทำหน้าที่ครู่ให้ดีที่สุด
- ความพอใจในสิ่งที่ตนมี พอใจในความเรียบง่าย มีความสุขใช้ชีวิตอยู่อย่างง่ายๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ได้มิตรภาพ ได้รู้จักคนในหลายๆ หน่วยงาน ทำให้รู้จักและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานได้ดี
๓. ท่านจะนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
- ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้ที่ได้รับไป
ขยายผลและเผยแพร่ให้เกษตกรในหมู่บ้าน และประชาชนทีส่ นใจได้รับรู้
- ทำการเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพระราชดำริ การจัดสรรปันส่วนในที่ดิน นำความรู้ต่างๆที่
ได้รับไปใช้ในการสอนนักเรียน และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนเป็นแนวทางในการพานักเรียนมาศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
- กระตุ้นให้เกิดการปลูกไม้ดอก ไม้ผล ตอนนี้หน้าฝนชักชวนให้ปลูกผักสวนครัว
- จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับเปลี่ยนนิสัยตนเอง
- ความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์
- การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินในท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูก
- การนำพืชสมุนไพรมาปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- นำมาปรับให้เข้ากับวิธีการทำการเกษตรของเราเองและกลุ่มเกษตร เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้
ลดต้นทุน
- เพื่อไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในการใช้ชีวิต นำสิ่งที่ได้รับรู้มาใช้ให้ถูกต้อง
- การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูธรรมชาติ แนะนำและเผยแพร่ให้เยาวชน
- จะดำรงชีพอย่างพอเพียง อดออมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

- จะปลูกผักในครัวเรือน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในการดำรงชีพ
- เพื่อนำไปเผยแพร่ ชี้แนะให้กับชุมชนที่มีความสนใจและปฏิบัติเองในครัวเรือน
- นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆ อย่าง
- พัฒนาการปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชให้เหมาะกับดินและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำอาชีพเสริมได้
- ควรได้นำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่น กระจายความรู้ให้กับคนในชุมชนต่อไป
- จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ที่บ้าน ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกเองกินเอง
- จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กบั ตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้ เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตัว
- จะนำไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะแรกจะนำแนวทางมาเพิ่มเติมแก้ปัญหากิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางให้กับทุกคนในโรงเรียนเข้าใจ ระยะที่สองดำเนินงานให้สามารถเป็นแบบอย่างครู
นักเรียน ได้แหล่งเรียนรู้นำไปปฏิบัติเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ต่อไป ระยะที่สาม ปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนชุมชน
ให้ความร่วมมือ ทุกฝ่าย
- จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เห็นแบบอย่างการบริหารจัดการพื้นที่และการใช้เทคนิค
การปลูกพืช มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดสู่นักเรียน
- นำไปปรับใช้สำหรับการทำเกษตรในครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกและ
ดูแลได้ง่าย เป็นผักปลอดสารพิษ
- นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในโรงเรียน ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับ วิธีการต่างๆ ให้กับ
นักเรียนทีโ่ รงเรียน พร้อมทั้งบุคคลอื่นที่มีความสนใจ
- สอนให้นักเรียนรู้จักการปลูกพืชผักสวนครัว การทำน้ำสมุนไพร กล้วยทอดสมุนไพร และยา
หม่องสมุนไพร
- ปรับปรุงและต่อยอดให้กับคณะครูและนักเรียนและชุมชนในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว และถ้าผลผลิตมากก็ขายและแบ่งปันให้กัน แจกนักเรียน
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การบำบัดน้ำเสียในบริเวณคลองรอบโรงเรียน การนำน้ำไป
บำบัด ในบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
- การวางแผนในการทำงาน และทำให้ที่ดินว่างเปล่าเกิดประโยชน์ การทำตนให้เป็นประโยชน์
และทำงานเพื่อส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน
๔. ข้อเสนอแนะ
- ควรพาไปศึกษาดูงานในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม
- ต้องการดูงานที่เกษตรกรเอามาใช้ได้จริงๆ เช่น การแปรรูปกล้วยตาก
- ใช้เวลาในการเข้าชมน้อยเกินไป ลดสถานที่ เพิ่มเวลา
- ควรนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริทุกศูนย์ ทุกภาค
- เพิ่มวัน - เวลา ให้มากขึ้น จะได้ใช้เวลาดูงานเพิ่มมากขึ้น
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพื่อให้มีการขยายความรู้ต่อไป
- ไปศึกษาดูงานควรจะไหว้พระด้วย
- อยากให้มีกิจกรรมการเพาะต้นกล้า และการปรุงดิน

- ควรจัดทุกปี ปรับเปลี่ยนสถานทีเ่ พื่อความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม
- ควรมีการมอบใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
- เวลาในการเข้าชมอาจจะรีบเร่งไปนิด อาจจะเป็นเพราะเราเดินทางเข้าชมหลายจุด
- หากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ สามารถได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะมี
ประโยชน์และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ได้ดี
- ครั้งต่อไปหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาดูงานที่อื่นๆ ต่อไป
- อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้บ่อยๆ เป็นโครงการที่ให้ความรู้และสามารถนำกลับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง
- ขณะเดินทางควรมีการแนะนำตามจุดต่างๆ ก่อนไปถึง
- ควรจะเพิ่มเติมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในวันแรก ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ ๒๐.๐๐ น.
- อาจจะเชิญวิทยากรในแต่ละโครงการไปให้ความรู้ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
- ควรมีกิจกรรมเช่นนี้ให้กับสถานศึกษา เพื่อขยายผลให้กับนักเรียนสามารถนำไปขยายผลกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
- เห็นควรจัดโครงการดีๆ อย่างนี้ต่อไปให้คนในจังหวัดได้รู้และนำหลักการปฏิบัติแบบพอเพียง
มาปฏิบัติใช้เป็นแนวทางต่อไป
- ระยะเวลาการศึกษาดูงานน้อยไป อย่างน้อยน่าจะประมาณ ๓ วัน ๒ คืน
- เป็นโครงการที่ดี ทำให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนเองและส่วนรวมได้
- เห็นควรให้พากลุ่มอื่นๆ มาศึกษาเรียนรู้บ้าง
- อยากทราบโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเพิ่มเติม เวลาดูงานแต่ละแห่งยังไม่ค่อยเข้าใจ
ลึกซึ้ง อยากมีเวลาดูแต่ละแห่งมากขึ้น
- อยากให้มีสมุดจดมีคำถามชี้นำให้หาคำตอบในการศึกษาดูงานในแต่ละที่ คนเข้าร่วมจะได้ตั้งใจ
ฟังยิ่งขึ้น
- อยากให้มีการจัดในรูปแบบของการปฏิบัติเพิ่มเติม เช่น การลงมือปลูกพืช
- ขอให้มีโครงการแบบนี้ตลอดทุกๆ ปี เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รักษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙

๑๐. โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด เยาวชน ประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายแด่ราชวงศ์จักรี
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด เยาวชน ประชาชนภายใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายแด่ราชวงศ์จักรี สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐
ชุด ได้คืนกลับมา จำนวน ๑๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากสื่ออื่นๆ การดำเนินงานโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด เยาวชน ประชาชนภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ ถวายแด่ราชวงศ์จักรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ อยู่ในระดับมากที่สุด ตาม
รายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ
๓. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔. เป็นการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตซอลให้เด็ก เยาวชน มีทักษะด้าน
การกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึน้
๖. ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย
๗. สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม สะอาด เหมาะสม
๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๕๓
๓.๙๕
๔.๓๐
๔.๓๓

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๕

มากที่สุด

๔.๓๒
๔.๓๙
๔.๒๑
๔.๓๑

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทีส่ ุดคือ การเปิดโอกาสให้เยาวชน
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ รองลงมาคือ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตซอลให้เด็ก
เยาวชน มีทักษะด้านการกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ และความพึง
พอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรแจ้งให้ทุกคนรักษาความสะอาดด้วยครับ ส่วนอื่นดีมากครับ
๒. ควรงดสูบบุหรี่ในบริเวณสนาม
๓. อยากให้มีการจับรางวัล

๑๑. โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดำริ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๓๗๒ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตำ่ กว่า ๒๐ ปี ศึกษาระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียน/นักศึกษา โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม
๔. ความรูท้ ี่ได้รับจากวิทยากร
๕. นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
๖. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ครู ผู้ปกครอง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๗. สามารถไปพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนต่อไป
๘. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม
๙. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๕๔
๔.๐๖
๔.๖๐
๔.๔๖

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๐

มากที่สุด

๔.๓๘

มากทีส่ ุด

๔.๓๙

มากที่สุด

๔.๒๕
๔.๕๓
๔.๕๑

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ในการศึกษาดูงาน
มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖
ข้อเสนอแนะ
๑. เป็นกิจกรรมที่ดีได้ความรู้มากและนำความรู้ไปใช้ที่บ้านและโรงเรียน เจ้าหน้าที่ทุกคน
เอาใจใส่ดีมากมีความเป็นกันเองดูแลเป็นอย่างดี กิจกรรมนันทนาการสนุก มีความสุข อยากมาอีก
๒. ตารางในการอบรมในวันแรกแน่นไป เนื่องจากในวันแรกทุกคนเหนื่อยจากการเดินทาง
โครงการโดยรวมดีมาก
๓. การนำความรู้ไปใช้ของผู้รับการอบรมในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน

ครัวเรือนเพื่อประหยัดในการใช้จ่ายต่างๆ ที่ครัวเรือนสามารถทำได้
๔. อยากให้มีโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจปฏิบัติ เป็นคอร์สการอบรมสั้นๆ
ที่นำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ได้สำหรับผู้เริ่มต้น
๕. จากการศึกษาดูงานเห็นควรว่าต้องสร้างวินัยปลูกฝังให้มีวินัยในการที่จะปฏิบัติตนใน
การลงมือทำและการต่อยอดอย่างไรให้เห็นผลงานการฝึกฝนและสามารถเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ทำให้มหี ลาย
รูปแบบเช่นการทำเห็ดแปรรูปสามารถต่อยอดเป็นเมี่ยงคำเห็ดโดยนำเห็ดมาแทนมะพร้าวได้
๖. ขออนุญาตท้วงติงเรื่องอาหาร ในแต่ละมื้อ เช่นวันที่มีแกงส้มกระเบียดกระเสียรให้เรา
กินน้อยๆ แต่ตักกลับบ้านกันเป็นถุงๆ (แม่บ้านแต่ละคน) อาหารเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ต้องวิเศษแต่ไม่ควรจำกัด
ว่าเท่านั้นเท่านี้ ขอชมและขอบคุณ ทีม อบจ. ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี คอยเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะท่านนายก
มีความเอาใจใส่ดีมาก
๗. การได้เห็นของจริง การได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จ การได้สัมผัสด้วยมือและเห็นด้วย
ตามีประโยชน์อนั สูงสุด นี่เป็นการสอนคนแบบดีที่สุด
๑๒. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะทางการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะทางการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑ ชุด กลุ่มเป้าหมายเป็น
เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ ๕๖ ปีขึ้นไป ศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักการเมืองท้องถิ่น ระดับความ
เข้าใจก่อนการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๘ อยู่ในระดับปานกลาง ได้ผลการประเมิน ดังนี้
การประเมินผล ก่อน การฝึกอบรม
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “การยื่นบัญชีทรัพย์สิน”
มากน้อยเพียงใด
๒. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น”
มากน้อยเพียงใด
๓. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มากน้อยเพียงใด

๓.๒๔

ปานกลาง

๓.๒๔

ปานกลาง

๓.๓๔

ปานกลาง

รวม

๓.๒๘

ปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
๑. เครื่องเสียงฟังไม่รเู้ รื่อง เสียงก้อง ควรเปลี่ยนจอทีว
๒. ควรอบรมหรือส่งไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอยู่เป็นประจำ จะเกิด
ประโยชน์กับองค์กรอย่างมาก
การประเมินผล หลัง การฝึกอบรม

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ความคิดเห็น ด้านวิทยากร
๑. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
๒. การถ่ายทอดของวิทยากร
๓. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
๔. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
๕. การตอบคำถามของวิทยากร
๖. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
รวม

ค่าเฉลี่ย
๓.๙๔
๓.๘๘
๔.๐๗
๔.๐๗
๔.๐๐
๔.๐๗
๔.๐๑

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง แสดงภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการอบรมอบรมสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะทางการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านวิทยากร พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ อยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็น ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
๑. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
๒. สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม
๓. ระยะเวลาในการอบรม/ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม
๔. อาหารมีความเหมาะสม
รวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๐๗
๔.๑๙
๔.๑๓
๔.๑๙
๔.๑๕

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง แสดงภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการอบรมอบรมสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะทางการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่ามีค่าเฉลี่ย
๔.๑๕ อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็น ด้านประเด็นความคิดเห็น
๑. การบริการของเจ้าหน้าที่
๒. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
๓. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
๔. การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
รวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๓๘
๔.๓๘
๔.๒๕
๔.๒๕
๔.๓๒

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง แสดงภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการอบรมอบรมสัมมนาเพิม่ ขีดสมรรถนะทางการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านประเด็นความคิดเห็น พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒
อยู่ในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็น ด้านความรู้ความเข้าใจ

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. หลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่อง “การยื่น
บัญชีทรัพย์สิน” มากน้อยเพียงใด
๒. หลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่อง “ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น” มาน้อยเพียงใด

๓.๘๒

มาก

๓.๘๘

มาก

๓. หลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่อง “กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด” มากน้อยเพียงใด

๓.๘๒

มาก

๔. สามารถบอกประโยชน์ได้
๕. สามารถบอกข้อดีได้
๖. สามารถอธิบายรายละเอียดได้
๗. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ
๘. บูรณาการทางความคิดสู่การทำงานเป็นทีม/การปรับตัวของ
บุคลากร/การปฏิรูประบบการทำงานในการปฏิบัติงาน

๓.๘๒
๓.๘๒
๓.๗๕

มาก
มาก
มาก

๓.๖๙

มาก

๓.๘๒

มาก

รวม

๓.๘๑

มาก

จากตาราง แสดงภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการอบรมอบรมสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะทางการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ อยู่
ในระดับมาก

ความคิดเห็น ด้านการนำความรู้ไปใช้
๑. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
๓. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
๔. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
รวม

ค่าเฉลี่ย
๓.๘๘
๓.๘๒
๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๘๐

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง แสดงภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการอบรมอบรมสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะทางการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการนำความรู้ไปใช้ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐
อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
๑. สมควรให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้และความแตกต่างที่ดีนำมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
๒. ควรจัดบ่อยๆ เพราะเป็นประโยชน์แก่องค์กรมาก

๑๓. โครงการประชาร่วมกันฟังธรรม ถือศีล ๕ ปวงประชามีสุข เข้าสู่ฤดูหนาว
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการประชาร่วมกันฟังธรรม ถือศีล ๕ ปวงประชามีสุข เข้าสู่
ฤดูหนาว สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา จำนวน ๙๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๐๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ทราบการจัดโครงการจากสื่ออื่นๆ การดำเนินงานโครงการประชาร่วมกันฟังธรรม ถือศีล ๕
ปวงประชามีสุข เข้าสู่ฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คำถาม
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. สามารถนำคำสอนของศาสดาเป็นข้อกำหนดหรือแนวทางการ
ดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นคนดีต่อสังคม
๕. เป็นการรณรงค์ ลด ละเลิกอบายมุขและห่างไกลสิ่งเสพติด
๖. ทำให้เห็นความสำคัญในหลักคำสอนของทุกศาสนา
๗. เกิดความรัก ความสามัคคีร่วมมือ ละความขัดแย้งสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

๔.๔๕
๔.๐๘
๔.๓๔

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔.๓๙

มากที่สุด

๔.๓๗
๔.๓๙

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๓

มากที่สุด

๔.๔๓
๔.๓๖

มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ รองลงมาคือ เกิดความรัก ความสามัคคีร่วมมือ ละความขัดแย้ง
สร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๔๓ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๐๘

๑๔. โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก – น้ำตาลทราย ประจำปี ๒๕๖๒
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก –
น้ำตาลทราย ประจำปี ๒๕๖๒ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา จำนวน ๘๓
ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพข้าราชการและนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากป้ายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว
การดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก – น้ำตาลทราย ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คำถาม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
๕. ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
๖. ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
๗. เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดฯ
๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิน่
รวม

๔.๓๗
๓.๘๔
๔.๒๐
๔.๓๙

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

๔.๖๑

มากทีส่ ุด

๔.๔๐
๓.๙๙
๔.๒๙
๔.๒๗

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่น
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นคงอยู่ต่อไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๑ รองลงมาคือช่วยสร้างความ
รัก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔
ข้อเสนอแนะ
๑. ขนมครกที่มีผู้นำมาถวายพระไม่ควรนำกลับมาเวียน เพื่อให้คนอื่นถวายต่อดูไม่เหมาะสม
ควรเอาจากเตาไปใส่ใหม่
๒. ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

๑๕. โครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๒
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๒ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๑๕๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๑๔๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ ทราบการจัด
โครงการจากบุคคลอื่น การดำเนินงานโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คำถาม
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. สามารถแก้ไขปัญหาคู คลองที่ตื้นเขินกลับมาสวยงามน้ำใสสะอาด
๔. เป็นการแก้ไขปัญหาวัชพืชและผักตบชวาล้นคลอง
๕. เป็นการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๖. สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนต่างๆ ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗. ความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

๔.๓๘
๔.๐๙
๔.๔๑
๔.๔๑
๔.๓๖
๔.๔๔
๔.๔๘
๔.๓๗

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ รองลงมาคือ สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนต่างๆ ตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙
ข้อเสนอแนะ
๑. กิจกรรมดีมากอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆ อยากให้จัดต่อไป
๒. ควรมีเครื่องมือให้เยอะกว่านี้

๑๖. โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุขขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ ชุด ได้คืน กลับมา ๑๙๖ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากว่า ๖๐ ปี การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ทราบการจัดโครงการจากสื่ออื่นๆ โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี
สุขภาพใจดี มีสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ อยู่ในระดับมากที่สุด
ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีสว่ นร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
๔. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลและฟืน้ ฟูสุขภาพโดยการใช้ศาสตร์วารีบำบัด
๕. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๕๑
๔.๒๗
๔.๔๙
๔.๖๓
๔.๔๗

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

๖. สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๖๕

มากทีส่ ุด

๗. ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๕๖
๔.๕๒

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ รองลงมาคือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพโดยการใช้
ศาสตร์วารีบำบัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้
ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗
ข้อเสนอแนะ
๑. อยากให้มีโครงการนี้บ่อยๆ ทำให้ผู้สูงอายุมีเพื่อนคุยสนุกได้ออกกำลังกายด้วย หัวเราะทำ
ให้มจี ิตใจดีไม่เครียด ชอบมากๆ ขอให้ อบจ. จัดบ่อยๆ ขอบคุณที่ให้โอกาส
๒. อยากให้มีโครงการต่อเนื่องสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เพื่อช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้
ต่อเนื่อง และขอให้แจ้งทุกครั้ง
๓. ทุกอย่างดี และเหมาะสมกับผู้สูงวัย เป็นการออกกำลังที่ไม่ออกแรงมาก
๔. อยากให้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องเพราะจะช่วยฟื้นฟูบำบัดสุขภาพไปตลอด
๕. ช่วงบ่ายแดดแรง ควรเป็นรอบเช้า หรือมีที่บังแดด
๖. ดีมากได้ความรู้การออกกำลังกายดี ขอให้จัดต่อไป
๗. อยากให้มีเวลาที่มากกว่านี้

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยจอมปลวก หมู่ที่ ๔

ซอย ๑ (ซอยข้าวหลาม) หมู่ที่ ๔,๗,๕ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยจอมปลวก
หมู่ที่ ๔ ซอย ๑ (ซอยข้าวหลาม) หมู่ที่ ๔,๗,๕ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สุ่มสอบถามประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๓๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศขายและหญิงเท่ากัน มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๓. ประชาชนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๓.๙๗
๓.๙๔
๔.๓๗
๔.๓๗

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๔.๔๔
มากที่สุด
๕. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๑๔
มาก
๖. การเปิดโอกาสให้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ
๔.๓๗
มากที่สุด
๗. การดำเนินการโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๔.๗๗
มากที่สุด
๘. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่า และมีประโยชน์ ต่อท่านและประชาชน
ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด
๔.๓๐
มากที่สุด
รวม
สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าโครงการนี้
มีความคุ้มค่า และมีประโยชน์ ต่อท่านและประชาชน ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗
รองลงมาคือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ และ
ความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔
๑๘. โครงการจัดหาครูเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู อุดหนุนให้กับสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ออกตรวจ
ติดตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบฯ
๑๙. โครงการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ อุดหนุนให้กับสถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ออกตรวจติดตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบฯ
๒๐. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทยาน ร.๒ อุดหนุนให้กับอุทยาน ร.๒ ซึ่งมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ออกตรวจติดตาม
โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบฯ

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มีมติคัดเลือกโครงการที่จะออกติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รวม ๑๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการรักษ์แม่กลอง
๒. โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข
๓. โครงการสีสัน หรรษา มหาสงกรานต์
ในส่วนของโครงการในส่วนที่เหลือ แบ่งการออกตรวจติดตามโครงการเป็นรายอำเภอ ดังนี้
อำเภอเมือง อออกติดตาม ๔ โครงการ
อำเภออัมพวา ออกติดตาม ๓ โครงการ
อำเภอบางคนที ออกติดตาม ๒ โครงการ
ซึ่งจะออกติดตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละอำเภอจนครบจำนวนที่กำหนดโดยไม่
ระบุโครงการ
จากโครงการที่ค ณะกรรมการฯ ได้ คัดเลื อกโครงการและออกติ ดตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานไว้ทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสามารถดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน
๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ดังนี้
โครงการที่เป็นภาพรวมของจังหวัด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการรักษ์แม่กลอง
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการ ฯ
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น วัชพืช ผักตบชวาล้นคลอง และ
แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
๒) แก้ไขปัญหาคู คลองที่ตื้นเขินกลับมาสวยงาม น้ำใสสะอาด และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย
๓) ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในองค์กรฯ มีจิตสาธารณะ คือ มีจิตที่
คิดสร้างสรรค์เป็นกุศลมุ่งทำประโยชน์ในสังคมและส่วนรวม
๔) สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนต่างๆ ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕) เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาท้องถิ่นองค์กร
เครือข่ายและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๖) ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๔.๖๐

มากที่สุด

๔.๖๐

มากที่สุด

๔.๖๐

มากที่สุด

๔.๔๐
๔.๖๐

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๐

มากทีส่ ุด

รวม

๔.๕๗

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ ควรทำต่อไป สลับไปตามอำเภอต่างๆ

๒. โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุ ข ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการ ฯ
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) จำนวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๓) ความรู้ใหม่ๆ ในสังคมและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
๔) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าต่อ
ชุมชนและสังคม
๕) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้จากการ
จัดกิจกรรมด้านสวัสดิการและนันทนาการ
๖) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณต่อโครงการมาก
น้อยเพียงใด

๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๒๕

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

๔.๕๐

มากทีส่ ุด

๔.๗๕

มากทีส่ ุด

รวม

๔.๕๐

มากที่สุด

๓. โครงการสีสันหรรษา มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการ ฯ
ประเด็น
๑) จำนวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๓) เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่
สืบต่อไป
๔) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
๕) เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานให้กับผู้ที่มา
ร่วมเล่นน้ำ
๖) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณต่อโครงการ
มากน้อยเพียงใด
รวม
ข้อเสนอแนะ จัดได้ดี มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๗๕
๔.๒๕
๔.๕๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๒๕
๔.๕๐

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๔๖

มากที่สุด

โครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และอยู่
ระหว่างดำเนินการอีก ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยจอมปลวก หมู่ที่ ๔ ซอย ๑ (ซอยข้าวหลาม)
หมู่ที่ ๔.๗,๕ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๕๐
๔.๗๕
๔.๗๕
๔.๗๕
๔.๒๕
๔.๕๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๘

มากที่สุด

ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเพียงใด
ท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยแก้ ไขปัญหาประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ท่านคิดว่าผลงานการก่อสร้างนี้เป็นอย่างไร
ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจโครงการนี้มากน้อยเพียงใด
รวม

โครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
เต็ม
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนน
ที่ได้
๑๙.๒๕
๑๔.๘๒
๖๓.๐๓
(๙.๗๕)
(๙.๖๓)
(๙.๗๕)
(๕.๐๐)
(๔.๗๕)
(๔.๘๘)
(๔.๖๓)
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)

๑๐๐

๙๗.๑๐

ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
๑๙.๒๕
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ทีต่ ้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
(๓)
(๒.๘๘)
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(๒)
(๒)
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(๒)

(๑.๗๕)

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒)

(๑.๘๘)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๑.๙๗)

(๒)

(๑.๘๕)

(๓)

(๒.๙๔)

ประเด็นการพิจารณา
(๒) การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ ทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทัว่ ไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWAT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
๑๕
๑๔.๘๒
(๒)
(๒)

(๑)

(๐.๘๘)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๑.๘๕)

ประเด็นการพิจารณา
(๒) การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
(๑)
(๐.๙๗)
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ
(๑)
(๑)
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๕
๖๓.๐๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(๑๐)
(๙.๗๕)
องค์กรปกครองส่วน
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
ท้องถิ่น
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
(๑๐)
(๙.๖๓)
องค์กรปกครองส่วน
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ (๕๒)
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๑๐)
(๙.๗๕)
จังหวัด
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ (
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
(๕)
(๕)
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
(๕)
(๔.๗๕)
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ยุทธศาสตร์
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
(Positioning)
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๖๓)

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงกาพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

รวมคะแนน

๑๐๐

๙๗.๑๐

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

๙.๕๐
๙.๕๐
๙.๓๘
๙.๓๘
๕๗.๙๑
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)
(๔.๗๕)

(๕)
(๕)

(๔.๘๘)
(๔.๘๘)

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)

(๕)
(๕)
(๕)

(๔.๗๕)
(๔.๖๓)
(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๗๕)

รวม

๑๐๐

๙๕.๖๗

ประเด็นการพิจารณา
๑. สรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการนำ ๑) การควบคุมทีม่ ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ ด้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนทีไ่ ม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนำ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณ มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์ ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
การพัฒนา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan:
LSEP)

คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได้
๙.๕๐

๑๐

๙.๕๐

๑๐

๙.๓๘

๑๐

๙.๓๘

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการทีม่ ี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
โครงการ
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
ของโครงการ) มีความ
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
คืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุม่ เป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและ
งบประมาณได้ถูกต้อง
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำทีไ่ หน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความ
๕.๔ โครงการมีความ
สามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
สอดคล้องกับแผน
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของโครงการ) มีความ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสยั ทัศน์
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แห่งชาติ
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทเี่ ป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

คะแนนที่ได้
๕๗.๙๑
(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

ประเด็นการพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand
๔.๐

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลีย่ นจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชือ่ มต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
๕.๘ โครงการแก้ไข
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อ
ปัญหาความยากจนหรือการ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ทอ้ งถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
หลักประชารัฐ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕
๕.๙ งบประมาณ
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด
มีความสอดคล้องกับ
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity)
โครงการ)
(๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
งบประมาณ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากว่าหรือไม่
ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
(๕)

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๖๓)

ประเด็นการพิจารณา
๕.๑๑มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น
การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ ุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๗๕)

๑๐๐

๙๕.๖๗

บทที่ ๕
บทสรุปการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ความมุ่งหมายของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา เป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
๒) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๑) คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๓) โปรแกรมสำเร็จรูป
๕.๓ สรุปการติดตามแผนพัฒนา ดังนี้
๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒ สรุปได้ดั้งนี้
๒.๑ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑, ฉบับที่ ๒,
ฉบับที่ ๓, ฉบับที่ ๔
จำนวน ๑๑๒ โครงการ
จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน
จำนวน ๖๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๖
๒.๒ จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๒ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑, ฉบับที่ ๒,
ฉบับที่ ๓, ฉบับที่ ๔
เป็นเงิน ๒๐๙,๓๒๕,๒๐๐ บาท
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๗,๙๒๑,๖๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๓
๓) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการจริง(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๓.๑ จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๕๓๑,๖๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๙,๓๑๐,๐๐๐บาท
๓.๒ งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๗,๙๒๑,๖๐๐ บาท

๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๕
๕) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
๘.๗๖ คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๕๗ คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๗ คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๔ คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๔๕ คะแนน

ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่จัดทำแผนไว้มีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
๒. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ
๓. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนเพื่อ
ติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
๑. การบริหารเงินงบประมาณควรเป็นไปตามแผนพัฒนา และสอดคล้องกับโครงการที่จำเป็น
เร่งด่วนมากที่สุด โดยคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ
๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องมีแผนงานกำหนดระยะเวลาชัดเจน และควร
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่จัดลำดับไว้เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ภายใน
ปีงบประมาณ
๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภารกิจ อำนาจและหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผลงานที่ดำเนินการให้ทั่วถึง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้
ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ให้ทั่วถึงตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การติดตามและประเมินผลและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จะเป็น
ประโยชน์สำหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หากได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัดสมุทรสงครำม ในแต่ ละยุทธศำสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินสำหรับสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ำกว่า 20 ปี
 41 - 50 ปี

 20 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก

 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรียน / นักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม เท่าใด
ยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................................
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
5) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
6) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่
7) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำน
ขององค์ กำรบริหำรส่ วนจังหวัดสมุทรสงครำมในภำพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ำกว่า 20 ปี
 41 - 50 ปี

 20 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก

 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน / นักศึกษา
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….

 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ
รวม
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ไม่พอใจ

(ตัวอย่าง)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................
หน่วยดำเนินการ...........................................................................................................................................................
คำชี้แจง

แบบประเมินนี้ใช้สำหรับติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ความคุ้มค่าของงาน และนำผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ทำเครื่องหมาย
✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ำกว่า 20 ปี
 41 - 50 ปี

 20 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก

 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน / นักศึกษา
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….

 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามโครงการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

น้อยที่สุด
(1)

