รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๓๒๗

คํานํา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัดทําขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ไดกําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ที่นําไปปฏิบัติ วาเปนไปตามแนวทาง นโยบายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวตามยุทธศาสตร ตาง ๆ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามขอขอบพระคุณคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนอยางสูง ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวงดวยดี จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะนําไปใชในการบริหารงานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ บทนํา

๑- ๕

บทที่ ๒ แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๖ - ๑๔

บทที่ ๓ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๕ - ๗๔

บทที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

๗๕ - ๘๔

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บทที่ ๕ บทสรุปการติดตามและประเมินผล

๘๕ – ๙๐

ภาคผนวก
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๖๖ / ๒๕๕๕
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๖๓๒ / ๒๕๕๕
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๓๓๕ / ๒๕๕๖
- ตัวอยางแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล

บทที่ ๑
บทนํา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน มีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและงบประมาณตาม
กฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม
มีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดาน การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานเศรษฐกิจพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ดานการทองเที่ยวและบริการ ดานกีฬาและนันทนาการ ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป ซึ่งกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปและนํามาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งในการดําเนินงาน
ดังกลาวจะตองมีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหมั่นใจวา
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา นําไปสูการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประชาชนมีความ พึงพอใจมากนอยเพียงใด ผูบริหารจะไดนําผล
ไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานในปตอๆ ไป
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานการบริหารแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ที่นําไปปฏิบัติในพื้นที่ประสบผลสําเร็จเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนไดทั่วถึง และนําไปสูการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับรากหญา
เพื่อนําไ ปสู การพัฒนาประเทศโดยรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย

๒.
๓.
๔.
๕.

๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ คน
ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวน ๒ คน
ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

๒

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

หลักการและเหตุผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการติดตามและ
ประเมินผล “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนแผนที่มีลักษณะและองคประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน เปนการติดตามและประเมินผล “แผนพัฒนาสามป”
ซึ่งเปนแผนที่มีลักษณะและองคประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป และนอกจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปแลวมีองคประกอบสําคัญที่ปรากฏในการพัฒนาทองถิ่นที่ตองติดตามและ
ประเมินผล ประกอบดวย
แผนการดําเนินงาน ซึ่งเปนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณนั้น
โครงการ ซึ่งเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

๓

๑. เพื่อทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๒. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินงานจากผูปฏิบัติ
ประชาชนไดรับผลกระทบเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อใหทราบถึงขอมูลยอนกลับ (Feedback) นําไปปรับปรุงและชวยตัดสินใจในการ
ดําเนินงานครั้งตอไป

ระบบติดตามและประเมินผลแผน
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีฐานความคิดวา ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด
ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการ
บริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบ
การติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา ( input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบ
เปาหมายที่กําหนดไว ( performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบ

๔

เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหาร แผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลาและยังมี
ระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต ( output) และผลลัพธ (outcome)
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดีระบบติดตาม
และประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนการดําเนินงาน นั่นคือ ถาไดแผนดังกลาวที่สอดคลอง
และเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได
หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนการ
ดําเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได

๕

กระบวนการ ขั้นตอน และขอบเขตในการ

ติดตามและประเมินผล

เกณฑในการคัดเลือกโครงการในการออกแบบสอบถาม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจะ
พิจารณาจากโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในดานตางๆ ดังนี้
- ยุทธศาสตรที่
๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตรที่
๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรที่
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม การรักษา
ความสงบเรียบรอย
- ยุทธศาสตรที่ ๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- ยุทธศาสตรที่ ๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรที่ ๖
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
วิธีการดําเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผ
ลใชขอมูลจากวัตถุประสงค
ของโครงการนํามาประมวลสรางเปนแบบสอบถามใหสอดคลองกับโครงการนั้น ๆ ในการทอดแบบสอบถาม
โครงการตางๆ จะนําไปแจกใหประชาชนในพื้นที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือผูที่เขารับการอบรมในกรณีที่
เปนโครงการที่เกี่ยวกับการอบรม และในสวนของโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือก
จะมีแบบสอบถามสําหรับคณะกรรมการฯ ดังกลาว เพื่อตอบแบบสอบถามแลวรวบรวมเก็บแบบสอบถาม
เพื่อนํามาวิเคราะหติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนํามาประมวลผลความเห็นของประชาชนในมุมมอง
ที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตามประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทําโครงการ / กิจกรรมตางๆ ทําใหทราบ
ขอมูล ขอเสนอแนะตางๆ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อจะไดนําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อนํามา
ปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
ทําใหผูบริหาร มีขอมูลสําหรับการกําหนดนโยบาย และบริหารการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จะไดนํารายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๗ มาตรวจสอบวิเคราะห ตามอํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนขอมูลในการจัดทําเปนโครงการ / แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัด และเปนกรอบในการกําหนดทิศทาง การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด ไปสู

๖

สถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําผลสําเร็จ
ปญหา / อุปสรรคหรือขอบกพรองที่ไดจากการ
ประเมินผลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชาชนไดรับ
ประโยชน อยางสูงสุด
๓. ประชาชนไดทราบถึงการผลดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ขององคการบริหารสวน
จังหวัดฯ ที่เขาไปดําเนินการในแตละพื้นที่ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได ตรงกับ
ความตองการอยางแทจริง

๖

บทที่ ๒
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑
. วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒
. แผนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
๔. แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๕๙) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๕. แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
“ เมืองนาอยู คูวัฒนธรรม สงเสริมการศึกษา สรางคุณภาพชีวิต อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง
กาวสูประชาคมอาเซียน ”

แผนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย ๔ แนวทาง ดังนี้
๑. พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
๓. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
๔. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย ๖ แนวทาง ดังนี้
๑. สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
๓. สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส

๗
๔. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
๖. สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกันการกาวสูประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย ประกอบดวย ๔ แนวทาง ดังนี้
๑. บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๒. สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟู
ผูติดยาเสพติด
๓. สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
๔. จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว ประกอบดวย ๗ แนวทาง ดังนี้
๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๒. สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
๓. สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการเพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะความรู เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน
๔. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกร
ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
๕. คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
๖. สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๗. สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ควบคูการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบาน เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน

๘
๕.
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ประกอบดวย ๔ แนวทาง ดังนี้
๑. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒. บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๓. การบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
๔. เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลอง และชายฝงทะเล

๙
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ประกอบดวย ๖ แนวทาง ดังนี้
๑. เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
๓. พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๔. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน
และบุคลากรทุกรูปแบบ
๖. กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ
- พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
- จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ
- สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
- สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
- พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

๑๐
- สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกันการกาวสูประชาคมอาเซียน

๑๑
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย
แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ
- บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟู
ผูติดยาเสพติด
- สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
- จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ
- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
- สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
- สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการเพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะความรู
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
- สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกร
ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
- คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
- สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ควบคูการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบาน เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ

๑๒
๒.
๓.
๔.
๕.

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
การบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลอง และชายฝงทะเล

๑๓
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ
- เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หนวยงาน และบุคลากรทุกรูปแบบ
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ

นโยบายการบริหารของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ไดกําหนดนโยบายบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุมจังหวัด/ แผนการบริหารราชการแผนดิน/ นโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
จะเปนการประสานรวมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น อันกอใหเกิดการบูรณาการ
ในการแกปญหาที่มีผลกระทบตอประชาชนในจังหวัด และประสานกับองคกรสวนทองถิ่นอื่นในการแกปญหา
ทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งประเภทโครงการที่ตองการรวมกันพัฒนาตามศักยภาพของ
ทองถิ่น และเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม สงเสริม
กลไกลการตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเปน
เมืองนาอยู เชื่อมโยงทุกมิติทั้งดานคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง อยางมีเหตุผล ใชหลัก
“ความพอประมาณ ” โดยมีระบบ “ภูมิคุมกัน ” และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่นมาใชประโยชนอยาง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเปาหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปนเมืองนาอยู ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยมีงานหลักที่จะดําเนินการ ๔ ดาน ดังนี้
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การศึกษา สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สนับสนุนสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรม โดยเนนที่โรงเรียนใหมีคุณภาพ
ที่ทัดเทียมกัน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนใหพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาทิเชน
๑) เพิ่มจํานวนครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมการสอนพิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน ทุกระดับการศึกษา

๑๔
๒) สนับสนุนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอกับการศึกษาทุก
ระดับ
๓) ผลักดัน สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
๔) สงเสริมความรวมมือระหวางชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษารวมกัน
ในรูปแบบ ทวิภาคี
๕) สนับสนุน สงเสริม ทุนการศึกษา สําหรับผูดอยโอกาสอยางเพียงพอและทั่วถึง
๖)
สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียน ดานกีฬา
ดานศิลปะคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษวัฒนธรรม ฯลฯ
๗)
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยมีเครือขายและ
ชุมชนที่หลากหลายรวมกันจัด
๒. การกีฬาและศาสนา
๑) สงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดการแขงขันกีฬา
ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนและประชาชน
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬา ปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬาใหแกเยาวชน จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด ตลอดจนเครือขาย
ระหวางจังหวัด
๒)
สรางสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ และระดับ
อาชีพ
๓)
สงเสริมผูที่มีความสามารถดานกีฬาใหเปนตัวแทนของจังหวัด ระดับเขต
ระดับประเทศ ระดับอาชีพ
๔)
สนับสนุนงบประมาณดานอุปกรณกีฬา และจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอและทั่วถึง
๕)
รวมมือกับชมรม สมาคมหนวยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิตางๆ ในการจัดการ
แขงขันกีฬาทุกประเภท รวมทั้งอนุรักษกีฬาพื้นบาน ที่เหมาะสมกับชุมชนทองถิ่น
๖)
สงเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา การเผยแพรศาสนา สุขภาพอนามัยพระภิกษุ
สงฆ เพื่อใหเปนประโยชนดานจิตใจตอชุมชน ใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนธรรมและรวมประกอบ
กิจกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวไดรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
๗)
สงเสริมสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางดานจิตใจ และกิจกรรมชุมชนที่เปนประโยชน
ตอทองถิ่น เชน ๕ รั้วปองกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาจิตใจเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ
๓. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหการสงเคราะหและการสนับสนุน
การพัฒนาแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดกิจกรรม การออก
กําลังกาย การตรวจสุขภาพประจําป การจัดหาที่อยูอาศัย การเปดโอกาสใหแสดงศักยภาพของตนและมี

๑๕
สวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่น การสงเสริมใหมีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุม ชมรมและสมาคมในการเสริมสราง
ปองกันและดูแลสุขภาพ
๔. การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี ใหสตรีมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสตรี
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมเพื่อจัดทํากิจกรรมที่พัฒนาทองถิ่น
ศาสนา การกีฬาและนันทนาการ การใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๕. การสาธารณสุข เผยแพรความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่เปนปญหาสําคัญในทองถิ่น จัดหา
วัสดุอุปกรณในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เสริมสรางภูมิคุมกันโรค รวมถึงสรางเสริมพฤติกรรม
รักสุขภาพ จัดกิจกรรมลดมลภาวะและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สงเสริมพัฒนาผูนํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ในทุกสถานที่ออกกําลังกายของชุมชนทองถิ่น

๑๖
๖. การปองกันยาเสพติด สรางเครือขายเด็กและเยาวชนใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอทองถิ่นหางไกลยาเสพติด และสามารถรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุมเปาหมายอื่น
ตอๆ ไป จัดตั้งกลุมอาสาแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนใหทุกคนมีสวนรวมในการสอดสองดูแล สรางความ
ตระหนักถึง ภัยยาเสพติดผานสื่อตางๆ และจัดหาพื้นที่สาธารณะใหเยาวชนไดแสดงออกทํากิจกรรมเชิงบวก
๗. สรางเครือขายความรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการสรางเสริม ปองกันดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพใหทุกเพศทุกวัย
๘. การอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๑)
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหมีการสืบคน บันทึกและ
ถายทอดองคความรู
๒) สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม
และวิถีชีวิตอยางพอเพียง ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) บูรณาการการวางยุทธศาสตรดานนี้กับองคกรภาคประชาชน ภาครัฐ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ
๙. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑)
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แมน้ํา ลําคลอง ปาชายเลน พื้นที่ชุมน้ํา จัดภูมิทัศนในชุมชน จัดใหมีอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒)
สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เปนแกนนําในการจัดการลุมน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมี
สวนรวมของประชาชนทองถิ่นดั้งเดิม
๓)
รณรงคลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ เปนแกนนําในการจัดระบบ
กําจัดขยะรวมของจังหวัด เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะในคูคลองและ
ผักตบชวา
๔)
การแกไขคุณภาพน้ําและน้ําเสียโดยประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นกับภาคี
เครือขายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมถึงสงเสริมงานวิจัยชุมชน เชนการประสานความรวมมือกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว. ) หรือสํานักงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือสถาบันการศึกษา
๕)
การจัดการภูมิทัศนเมือง เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและสวยงาม
ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดระบบสายไฟฟา สายโทรศัพทและอื่นๆลงใตดิน
๖)
สงเสริมการประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
พลังงานทดแทน
ดานการเพิ่มรายได
๑. สงเสริมเกษตรอินทรียสูสากล โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน
สงเสริมกิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ใหเขมแข็งยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ

๑๗
ทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาอาชีพโดยสงเสริมการรวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคาและ
รายได เชน กลุมเกษตรกรทํานาเกลือ กลุมทําสวนมะพราว กลุมเกษตรมะขามเทศ กลุมประมง เปนตน
๒. พัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ เพื่อรับรองการแขงขันของประชาคมอาเซียน
๓. ประสาน และสนับสนุน รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กําจัดศัตรูพืชอยางเปนระบบ
สงเสริมใหมีมาตรการปองกัน และเฝาระวังศัตรูพืชอยางตอเนื่อง
๔. มีการวิจัยผลกระทบดานผลผลิต สายพันธุพืช และสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด
๕. สงเสริมการตลาดในทองถิ่น และจัดสรางตลาดกลางรองรับสินคาดานการเกษตร
ดานประมง
๖. สรางเครือขายความรวมมือ ในการจําหนายสินคาในระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ
๗. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงกําเนิดของสัตวน้ํา ฟนฟูประมงชายฝงทะเล และ
ประมงน้ําจืด
๘. พัฒนาแหลงทองเที่ยว ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กอเกิดรายไดกับ
ชุมชน และเกิดความยั่งยืน
๙. ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว ใหสอดคลองกับธรรมชาติของชุมชน ปรับปรุงเสนทาง
ปายบอกทาง การจราจรใหสะดวกและปลอดภัย
๑๐. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การทองเที่ยว การเรียนรูเชน แหลงเรียนรู
ในการทํานาเกลือ การทําน้ําตาลมะพราว การทําสวนมะขามเทศ
๑๑. ใหบริการกับนักทองเที่ยว โดยจัดรถรับสง และจัดหาที่จอดรถใหอยางพอเพียง
๑๒. สงเสริมพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนเมืองทองเที่ยว
“มาแมกลองเที่ยวไดทุกวัน ”
โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางทองเที่ยวภายใตแนวคิดของการรักธรรมชาติ เสนหทางวัฒนธรรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อสุขภาพ “Maeklong by nature” เปดประตูรับชาวโลก “มาเมืองไทยตองไป
แมกลอง” สรางเครือขายการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น กลุมจังหวัด และระดับชาติ
๑๓. สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑) ปรับปรุงเสนทางคมนาคมระหวางตําบล โดยใหมีเสนทางที่ไดมาตรฐาน เพื่อใช
สัญจรไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อประโยชนในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสินคา
ระบบสาธารณูปโภค การจัดการดานผังเมืองรวม เพื่อสงเสริมและสรางบรรยากาศการลงทุน
๒)
พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ใหประชาชนไดมีน้ําอุปโภค บริโภคที่ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพื่อใชประโยชนในดานเกษตรกรรมอยางคุมคาและทั่วถึง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การฟนฟู อนุรักษแหลงกักเก็บน้ํา คูคลองสงน้ํา คุณภาพน้ํา รวมทั้งการใชน้ําผิวดิน ใหเกิดประสิทธิภาพ
๓) บูรณาการกับองคกรภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา กลุมเกษตร
ประมง พาณิชย องคกรการกุศล และอื่นๆ จัดทํายุทธศาสตรและรวมกันขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงคราม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีทิศทาง และเปนรูปธรรมรวมทั้งการสรางนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๘
ดานการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
๑. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการกับทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรม
ฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดใหมีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุ
อุปกรณกูภัย การบูรณะฟนฟูสภาพชีวิต ความเปนอยูและจิตใจผูที่ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
เขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนเองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น กําหนดนโยบายและประเมินผลโครงการ
สําคัญที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอม การตรวจสอบการทํางานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส
มีหลักธรรมาภิบาล
๓. สงเสริมการสรางเครือขายองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประสาน
การพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๔. สงเสริมการใหประชาชนมีความรูเรื่องประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมมีความ
เอื้ออาทร และสมานฉันท ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
ดานการพัฒนาองคกร
๑. พัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น และการกระจายอํานาจทางการคลัง เพื่อใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้น
๒. กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรสูระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม
๕. สงเสริมศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ
๖. เสริมสรางความสัมพันธฝายบริหาร นิติบัญญัติและขาราชการ พนักงาน เพื่อความเปน
เอกภาพ มุงการพัฒนาจังหวัดแบบองครวม

๑๕

บทที่ ๓
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประกอบดวยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ แบบ
ซึ่งเปนแบบรายงานจากคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังแผนภูมิ

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๓/๑
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

๑๖

แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
คําชี้แจง เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพทองถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มี
การดําเนินงาน





















ไมมี
การดําเนินงาน

๑๗

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดประกาศแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) และ
แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
- เพิ่มเติม ฉ ๑
- เพิ่มเติม ฉ ๒
รวม
๒. การพัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มเติม ฉ ๒
รวม
๓. การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมการรักษา
ความสงบเรียบรอย
รวม
๔. การพัฒนาและ
การสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
- เพิ่มเติม ฉ ๒
รวม

๒๕๕๗
๒๕๕๘
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
๑๒
๒๖,๓๐๐,๐๐๐
๖๐
๓๐๓,๐๓๐,๐๐๐
๒๙
๑๗
๕๘

๖๐
๒๖

๓๐๓,๐๓๐,๐๐๐

๓๓

๖๙,๘๑๐,๐๐๐
๓๓,๔๒๕,๐๐๐
๑๒๙,๕๓๕,๐๐๐
๖๔,๒๗๐,๐๐๐

๖
๓๙

๒๔,๓๕๐,๐๐๐
๘๘,๖๒๐,๐๐๐

๓

๒๕๕๙
โครงการ
งบประมาณ
๕๓
๒๘๔,๐๗๒,๐๐๐

โครงการ
๑๒๕

รวม
งบประมาณ
๖๑๓,๔๐๒,๐๐๐

๔๔,๖๔๐,๐๐๐

๕๓
๑๒

๒๘๔,๐๗๒,๐๐๐
๔๐,๕๐๐,๐๐๐

๒๙
๑๗
๑๗๑
๗๑

๖๙,๘๑๐,๐๐๐
๓๓,๔๒๕,๐๐๐
๗๑๖,๖๓๗,๐๐๐
๑๔๙,๔๑๐,๐๐๐

๒๖

๔๔,๖๔๐,๐๐๐

๑๒

๔๐,๕๐๐,๐๐๐

๖
๗๗

๒๔,๓๕๐,๐๐๐
๑๗๓,๗๖๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓

๑๐,๓๐๐,๐๐๐

๔

๑๑,๒๐๐,๐๐๐

๑๐

๒๑,๙๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๑๐,๓๐๐,๐๐๐

๔

๑๑,๒๐๐,๐๐๐

๑๐

๒๑,๙๐๐,๐๐๐

๒

๑๐,๕๐๐,๐๐๐

๑๓

๔๐,๗๐๐,๐๐๐

๔

๙,๕๐๐,๐๐๐

๑๙

๖๐,๗๐๐,๐๐๐

๒
๔

๔๗,๕๐๐,๐๐๐
๕๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๓

๔๐,๗๐๐,๐๐๐

๔

๙,๕๐๐,๐๐๐

๒
๒๑

๔๗,๕๐๐,๐๐๐
๑๐๘,๒๐๐,๐๐๐

๑๘
๕. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รวม
๖. การพัฒนาดานการ
บริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี
- เพิ่มเติม ฉ ๑
รวม
รวมทั้งสิ้น

๑

๑๕๐,๐๐๐

๘

๒๑,๒๑๐,๐๐๐

๑

๑๕๐,๐๐๐

๘

๖

๒,๑๔๖,๖๐๐

๑๒

๒๑,๒๑๐,๐๐๐
๒๐,๔๔๒,๗๙๐

๔
๑๐

๔๙๘,๐๐๐
๒,๖๔๔,๖๐๐

๑๒

๑๑๕

๒๗๙,๓๔๙,๖๐๐

๑๒๒

๘

๘

๑๓,๖๖๐,๐๐๐

๑๗

๑๗

๓๕,๐๒๐,๐๐๐

๒๕

๓๕,๐๒๐,๐๐๐
๓๗,๕๙๐,๘๙๐

๑๕,๐๐๑,๕๐๐

๔
๒๙

๔๙๘,๐๐๐
๓๘,๐๘๘,๘๙๐

๓๗๓,๙๓๓,๕๐๐

๓๒๕

๑,๐๙๓,๖๐๕,๘๙๐

๗

๑๓,๖๖๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๑,๕๐๐

๒๐,๔๔๒,๗๙๐

๗

๔๔๐,๓๒๒,๗๙๐

๘๘

๑๙

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
คําชี้แจง เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไว
การจัดทําขอบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ และการบริหารงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยนําโครงการในแผนพัฒนาสามป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไปสู
การปฏิบัติ ดังนี้

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาฯ ป ๒๕๕๗
โครงการ

งบประมาณ

จัดทํางบประมาณป ๒๕๕๗
โครงการ

งบประมาณ

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๕๘

๑๒๙,๕๓๕,๐๐๐

๒๓

๓๘,๔๕๗,๐๐๐

๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๓๙

๘๘,๖๒๐,๐๐๐

๒๗

๕๙,๑๖๙,๐๐๐

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความ
สงบเรียบรอย

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๙๐๐,๐๐๐

๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๔

๕๘,๐๐๐,๐๐๐

๔

๙,๑๓๕,๐๐๐

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๑

๑๕๐,๐๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี

๑๐

๒,๖๔๔,๖๐๐

๖

๕,๒๓๔,๘๐๐

รวม

๑๑๕

๒๗๙,๓๔๙,๖๐๐

๖๕

๑๑๓,๖๙๕,๘๐๐

๒๐

จากตารางในปงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ จํานวน ๑๑๕ โครงการ
นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน ๖๕ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๒ งบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ
จํานวน ๒๗๙,๓๔๙,๖๐๐ บาท งบประมาณที่นําไปพัฒนา จํานวน ๑๑๓,๖๙๕,๘๐๐ บาท คิดเปนรอยละ
๔๐.๗๐

๒๑

ตารางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูระหวางการ
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๙

๒๗.๒๗

๑๒

๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๑๓

๓๙.๓๙

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษา
ความสงบเรียบรอย

๑

๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

๕๒.๑๗

๒

๒๒.๒๒

๒๓

๓๕.๓๘

๙

๓๙.๑๓

๕

๕๕.๕๖

๒๗

๔๑.๕๔

๓.๐๔

-

-

๒

๒๒.๒๒

๓

๔.๖๒

๒

๖.๐๖

๒

๘.๗๐

-

-

๔

๖.๑๕

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

๒

๖.๐๖

-

-

-

-

๒

๓.๐๘

๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี

๖

๑๘.๑๘

-

-

-

-

๖

๙.๒๓

รวม

๓๓

๑๐๐

๒๓

๑๐๐

๙

๑๐๐

๖๕

๑๐๐

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จํานวน รอยละ

๒๒

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
การวิเคราะหความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของประชาชนให
มากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ประชากร
ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่ไดมีสวนรวมในแตละโครงการ โดยกรอกแบบสอบถามจากการ
สุมตัวอยางกลุมเปาหมายในพื้นที่ดําเนินการโครงการ ซึ่งประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการโดยตรง
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สวนที่ ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการตางๆ ภายใตยุทธศาสตร ทั้ง ๖
ยุทธศาสตร โดยใช Rating Scale เปนแบบมาตรวัด มีเกณฑในการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น

คะแนน

มากที่สุด

๕
๔
๓
๒
๑

มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

จากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย การแปลขอมูลแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใชวิธีการคํานวณหาความกวางของระดับความคิดเห็น ดังนี้
เกณฑการแบงระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชประโยชนที่ดิน แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีหลักเกณฑในการกําหนดชวงกวางระหวางชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด

=

๕–๑

๒๓

จํานวนชั้น

๕
=

๐.๘

๒๔

จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มีระดับนอยที่สุด
มีระดับนอย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมาก
มีระดับมากที่สุด

ระดับคะแนน
๑.๐๐ - ๑.๘๐
๑.๘๑ - ๒.๖๐
๒.๖๑ - ๓.๔๐
๓.๔๑ - ๔.๒๐
๔.๒๑ - ๕.๐๐

๒๕

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

๔.๒๔

มากที่สุด

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๔.๐๕

มาก

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๙

มาก

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๔.๐๓

มาก

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๙๖

มาก

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๒๗

มากที่สุด

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

๔.๒๓

มากที่สุด

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๓๒

มากที่สุด

๔.๑๖

มาก

ประเด็นคําถาม

ภาพรวม

สรุป ผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๑๖ อยูในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดคือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗
และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๖

๒๖

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกสระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
- การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๘

มาก

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๓

มาก

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔.๐๘

มาก

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๔.๐๐

มาก

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๙๕

มาก

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๑๐

มาก

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๔.๒๐

มาก

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๕๑

มากที่สุด

๔.๑๔

มาก

ประเด็นคําถาม

ภาพรวม

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนา และสงเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๑๔ คะแนน อยูระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อยูในระดับมากที่สุดคือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับ
จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๑ รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๒๗

นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๕

๒๘

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ
- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ใหกับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
- สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
- พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อเปนภูมคุมกันการกาวสูประชาคมอาเซียน

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ประเด็นคําถาม

คาเฉลี่ย

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๓๙
๔.๐๒
๔.๒๓
๔.๒๗
๔.๒๐
๔.๓๙
๔.๑๘
๔.๔๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ภาพรวม

๔.๒๖

มากที่สุด

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๒๖
คะแนน อยูระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุดคือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /

๒๙

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
และการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ และความพึงพอใจที่มีคานอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๐๒

๓๐

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
- บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด
- สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
- จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ประเด็นคําถาม

คาเฉลี่ย

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๒๗
๓.๗๙
๔.๑๖
๓.๗๒
๓.๖๘
๔.๔๑
๔.๓๓
๔.๒๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาพรวม

๔.๐๘

มาก

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๐๘ คะแนน อยูระดับพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย อยูในระดับมากที่สุดคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๑
รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓
และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๖๘

๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
- สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
- สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ
ประชาชนและสงเสริมทักษะความรู เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
- สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเกษตร และประมงรวมทั้ง
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายตลาด
- คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
- สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อนบาน เพื่อเตรียมความ
พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ประเด็นคําถาม

คาเฉลี่ย

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๒๖
๓.๙๕
๓.๙๒
๔.๐๕
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๒๘
๔.๒๖

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาพรวม

๔.๑๓

มาก

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๑๓ คะแนน อยูระดับ
พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา

๓๒

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว อยูในระดับมากที่สุดคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
และประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖ และความพึงพอใจ
ที่มีคานอยที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๒

๓๓

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
-

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ํา ลําคลอง และชายฝงทะเล
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๖

มาก

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๔.๒๘

มากที่สุด

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔.๓๕

มากที่สุด

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๔.๒๗

มากที่สุด

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๗๕

มาก

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๓๓

มากที่สุด

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๔.๒๗

มากที่สุด

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๑๔

มาก

๔.๑๙

มาก

ประเด็นคําถาม

ภาพรวม

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๑๙ คะแนน อยูระดับพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
อยูในระดับมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ
๔.๓๕ รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓ และความพึง
พอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๕

๓๔

๓๕

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน และบุคลากร
ทุกรูปแบบ
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๖

มาก

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๒

มาก

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔.๓๘

มากที่สุด

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๓.๘๔

มาก

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๔.๐๑

มาก

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๒๓

มากที่สุด

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๔.๑๑

มาก

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๑๕

มาก

ประเด็นคําถาม

ภาพรวม

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี คะแนนเต็ม ๕
คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๑๕ คะแนน อยูระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี อยูในระดับมากที่สุดคือ

๓๖

การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ รองลงมาคือ
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๕ และความพึงพอใจที่
มีคานอยที่สุดคือ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๘๔

๓๗

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ
ที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๓๕ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการเจริญจิตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๖
๒. โครงการงานวันกลวยไมบานในอุทยาน ร.๒ ประจําป ๒๕๕๖
๓. โครงการแขงขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษา ประจําป ๒๕๕๖
๔. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ประจําป ๒๕๕๖
๕. โครงการถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข ประจําป ๒๕๕๗
๗. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗
๘. โครงการ สงเสริมศักยภาพทางวิชาการ ( GAT : O - NET) ใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
๙. โครงการแขงขันกรีฑานักเรียนระหวางโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามหางไกลยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๗
๑๐. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต “ผูสูงอายุ พึ่งพาตนเอง และชวยสังคม” ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๗
๑๑. โครงการอบรมขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงพรอมเปด “ศูนยเรียนรู ตามรอยเทาพอของ
แผนดิน”
๑๒. โครงการขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนยเรียนรูตามรอยเทาพอของแผนดิน”
๑๓. โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๗
๑๔. โครงการพัฒนากระบวนทัศนการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาองคกรปกคลองสวนทองถิ่น
๑๕. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานจริยธรรมคุณธรรม และพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด ๖ ดาน
๑๖. โครงการรักษแมกลอง
๑๗. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
๑๘. โครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

๓๘

นภาลัย ประจําป ๒๕๕๗

๑๙. โครงการงานประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๗
๒๐. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมาวุธาราม (บังปน) ประจําป ๒๕๕๗
๒๑. โครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” สืบสานกีฬาวาวไทย “ ชักวาวกลางแมน้ํา ”
ประจําป๒๕๕๗
๒๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๗
๒๓. โครงการตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๗
๒๔. โครงการเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๗
๒๕. โครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๗
๒๖. โครงการอบรมการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ “เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม”
๒๗. โครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใจจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๗
๒๘. โครงการสงเสริมอาชีพ และขยายตลาดสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม สูตลาดระดับประเทศ
๒๙. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๐. โครงการแขงขันกีฬาเปตองชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
“แมกลองโอเพน” ครั้งที่ ๒๒ จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๑. โครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๓๒. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินผุสายบานคลองกลวย – บานดอนมะโนรา หมูที่ ๒ เชื่อมหมูที่ ๕
ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๓. โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบานจัดสรรคลองดาน - บานคลองดาน หมูที่ ๘,๒
ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๔. โครงการ“จัดแสดงสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและ
เจรจาการคาดานการตลาด เพื่อหาเครือขายในการจําหนายสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม
กาวสูประชาคมอาเซียน”

๓๙

๓๕. โครงการสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยวตลาดน้ําและของดีจังหวัดสมุทรสงคราม

๔๐

การวิเคราะหประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ
การวิเคราะหความพึงพอใจของโครงการที่ไดดําเนินการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของประชาชนให มากที่สุด โครงการ
ภายใตยุทธศาสตร มีวัตถุประสงค เปาหมายที่แตกตางกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหเขากับสภาพของแตละโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการเจริญจิตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๖
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรวมพลังเจริญจิตตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๖
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๒๗๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๒ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา
ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการรวมพลังเจริญจิตตภาวนา ถวายแดพอหลวง
ประจําป ๒๕๕๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๕๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

๒) การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๐๒

มาก

๓) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๔.๕๑

มากที่สุด

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๖๓

มากที่สุด

๔.๒๓
๔.๑๐

มากที่สุด
มาก

๔.๓๓

มากที่สุด

ประเด็น

๔) เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหเขมแข็ง ปราศจากทุกข โศก โรคภัย
แกประชาชน
๖) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๗) เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหเขมแข็ง ปราศจากทุกข โศก โรค ภัย แกประชาชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๓ รองลงมาคือ
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๓ และความพึงพอใจที่มีคานอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒
ขอเสนอแนะ
- ขอใหทํากิจกรรมแบบนี้ตลอดไป เพื่อพอของประเทศมีอายุยิ่งยืนนาน

๔๑

- ควรใชเลขไทยทั้งหมด ชื่อโครงการเลขไทย
- ควรประชาสัมพันธใหมากกวานี้
- ออกอาหารใหเร็วๆ กวานี้
- ถามีที่กันแดดจะดีมากๆ
- จัดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ดวย

๔๒

๒. โครงการงานวันกลวยไมบานในอุทยาน ร.๒ ประจําป ๒๕๕๖
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการงานวันกลวยไมบานในอุทยาน ร.๒ ประจําป ๒๕๕๖ สุม
สอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๐ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย /
ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว การดําเนินงานโครงการงานวันกลวยไม
บานในอุทยาน ร.๒ ประจําป ๒๕๕๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๖๗ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๓.๘๗

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสอดคลองกับโครงการ เชน
จัดประกวดกลวยไม ฯลฯ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. โครงการนี้เปนการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพการปลูกกลวยไมของ
เกษตรกร

๓.๓๖

ปานกลาง

๓.๕๒

มาก

๓.๕๔

มาก

๓.๙๕

มาก

๓.๘๑

มาก

๓.๘๒

มาก

๓.๕๖
๓.๖๗

มาก
มาก

ประเด็น

๖. โครงการนี้เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด และสรางรายได
ใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๗. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
การจราจร, การบริการของเจาหนาที่
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ
รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้เปนการสงเสริม
และสนับสนุนอาชีพการปลูกกลวยไมของเกษตรกร คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕ รองลงมาคือ การเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุด คือ
การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๓๖

๔๓

๓. โครงการแขงเรือยาวในเทศกาลออกพรรษา ประจําป ๒๕๕๖
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีการแขงขันเรือยาวและเรือพื้นบาน
ประจําป ๒๕๕๖ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๑ ชุด คิดเปนรอยละ
๘๑ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ๒๐ - ๓๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ การดําเนินงานโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม/ประเพณีการแขงขันเรือยาวและเรือพื้นบาน ประจําป ๒๕๕๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๙๐ อยูใน
ระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๓.๗๕

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๘๓

มาก

๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน การจราจร

๓.๖๙

มาก

๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการฯ
๕. โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
๖. โครงการนี้เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชนในจังหวัดได
ตระหนักในความสําคัญของประเพณีที่มีมาแตโบราณ
๗. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหจังหวัดฯ
๘. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ

๓.๘๕

มาก

๔.๐๗

มาก

๔.๐๘

มาก

๓.๙๗
๔.๐๐

มาก
มาก

๓.๙๐

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้เปนการปลูก
จิตสํานึกใหประชาชน เยาวชนในจังหวัดไดตระหนักในความสําคัญ ของประเพณีที่มีมาแตโบราณ คาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๐๘ รองลงมาคือ โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความสะอาด และความ
เหมาะสมของสถานที่จัดงาน การจราจร คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๙
ขอเสนอแนะ
- เรือนอยกวาสมัยกอนมาก ขอใหจัดใหเสมอเหมือนสมัยกอนๆ ใหคงอยูตอไป

๔๔

- เรือนอย สถานที่ดูไมพรอม
- ควรมีเกาอี้ใหนั่งชม
- อยากใหมีการแขงขันเรือใหมีเรือมากกวานี้

๔๕

๔. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ประจําป ๒๕๕๖
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง
ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจําป ๒๕๕๖ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๒๖๕ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๓๓ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ/ใบปลิว
การดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง
ประจําป ๒๕๕๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๘๘ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๓.๙๒

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๗๙

มาก

๓. สถานที่จัดงานมีความสะอาด เหมาะสม และความสะดวก

๓.๗๘

มาก

๔. ดานการจราจร
๕. สถานที่จอดรถ

๓.๓๙

ปานกลาง

๓.๓๔

ปานกลาง

๖. แสงสวางบริเวณงาน

๓.๖๖

๗. การจัดการประกวด มีความเหมาะสม
๘. โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น

๓.๙๒

มาก
มาก

๔.๓๔

มากที่สุด

๙. โครงการนี้ชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของประเพณีโบราณ

๔.๒๖

มากที่สุด

๑๐. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

๔.๓๘

มากที่สุด

๑๑. กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความเหมาะสม

๓.๙๘

มาก

๓.๘๘

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ รองลงมาคือ โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
สถานที่จอดรถ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๓๔
ขอเสนอแนะ

๔๖

- บริเวณริมแมน้ําเปนสถานที่ที่มีผูคนสนใจมากควรจัดเกาอี้นั่งไวรองรับ
- ถังขยะนอย ที่จอดรถนอย หองน้ําความสะอาดนอย
- การหาที่จอดรถยาก การจราจรติดขัดมาก

๔๗

๕. โครงการพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป ๒๕๕๖
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีการแขงขันเรือยาวและเรือพื้นบาน
ประจําป ๒๕๕๖ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๔ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๔
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว โครงการพิธีถวายราชสักการะและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป ๒๕๕๖ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๒๗ อยูในระดับพอใจ
มากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๗

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

๒) การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๐๔

มาก

๓) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๔.๒๔

มากที่สุด

๔) ระยะเวลาที่จัดมีความเหมาะสม

๔.๒๑

มากที่สุด

๕) เกิดความสามัคคีระหวางผูนําทองถิ่นกับประชาชน

๔.๔๖

มากที่สุด

๔.๕๕

มากที่สุด

๔.๒๗
๔.๒๗

มากที่สุด
มากที่สุด

ประเด็น

๖) ทําใหอนุชนรุนหลังไดทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระเจาตากฯ
๗) ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทําใหอนุชนรุนหลังได
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจาตากฯ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๕
รองลงมาคือ เกิดความสามัคคีระหวางผูนําทองถิ่นกับประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๖ และความพึงพอใจ
ที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๔

๔๘

๖. โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข
ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๖ ชุด คิดเปนรอยละ
๙๖.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพรับราชการ ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา
ลดละอบายมุข ประจําป ๒๕๕๗ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๖ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๓๖

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. เปนการสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ไดรวมกันออกกําลังกายดวยการเดินวิ่งทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง
๔. เปนการสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ไดรวมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา
๕. เปนการสงเสริมการทําความดีถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๓.๘๕

มาก

๔.๓๖

มากที่สุด

๔.๔๒

มากที่สุด

๔.๕๘

มากที่สุด

๖. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

๔.๐๗

มาก

๗. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๑๗
๔.๒๖

มาก
มากที่สุด

ประเด็น

รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนีเ้ ปนการสงเสริม
การทําความดีถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๘ รองลงมาคือ โครงการนีเ้ ปน
การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ไดรวมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๔๒ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๘๕
ขอเสนอแนะ
-

ควรจัดทุกปเลยนะคะ
ขอใหจัดทุกป
ดูแลเรื่องความปลอดภัย การจราจรใหดี
ควรทําใหตอเนื่องทุกๆป

๔๙

- ขอใหโครงการเดิน-วิ่งสมาธิ มีทุกปเลยครับ
- อยากใหมีคนมารวมงานมากกวานี้

๕๐

๗. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ วันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวม
โครงการ จํานวน ๓๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๒๘๙ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๓ กลุมเปาหมายสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ อยูใน
ระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๔๘

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสอดคลองกับโครงการ เชน การ
แสดงบนเวที ซุมเกมสตาง ๆ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีความสนุกสนาน เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ครอบครัว
๖. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค
กิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน
๗. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี รับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเอง
๘. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
การจราจร, การบริการของเจาหนาที่

๓.๙๘

มาก

๔.๒๗

มากที่สุด

๔.๐๕

มาก

๔.๒๙

มากที่สุด

๔.๒๔

มากที่สุด

๔.๑๗

มาก

๔.๐๔

มาก

๔.๑๙

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘ รองลงมาคือ เพื่อใหเด็กและเยาวชน มี
ความสนุกสนาน เสริมสรางความสัมพันธระหวางครอบครัว คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๙ และความ พึงพอใจที่มี
คานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘
ขอเสนอแนะ

๕๑

- การจับของรางวัลควรจะเร็วกวานี้
- ปหนาขอใหจัดอีก
- รอจับรางวัลเด็กเลยไมไดกินขาวกลางวันควรเรงเวลาใหเร็วกวานี้

๕๒

๘. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ (GAT : O - NET) ใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
๘.๑. GAT ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา จํานวน ๓๙๔ ชุด คิดเปนรอย
ละ ๙๘.๕ ผลการประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมเปาหมายสวนใหญ ศึกษา
ที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐ ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
๔. อาหารกลางวัน และของวางชวงพักเบรก
๕. ความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอน
๖. วิชาที่สอนมีความเหมาะสม
๗. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
๘. เปนการสรางโอกาสทางการศึกษาทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับการศึกษา
๙. เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม

๔.๔๕

รวม

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๕๖

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๓

มากที่สุด

๔.๔๐

มากที่สุด

๔.๑๘
๔.๒๖
๔.๖๑
๔.๔๓
๔.๒๐
๔.๔๒

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๑ รองลงมาคือ เปนการสรางโอกาสทางการศึกษา ทําใหเกิดความ
เสมอภาคในการรับการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดการประชาสัมพันธ
โครงการใหรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๘
ขอเสนอแนะ
- สถานที่เล็กไปหนอย แออัดมาก
- ขอเพิ่มเวลาในการจัดติดมากขึ้น
- อยากใหมีสอน PAT
- อยากใหเรงเวลาในการสอน เพราะไมทันรถกลับบาน
- อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆไป เพราะมีความรูและสามารถนําไปใชไดจริง

๕๓

๘.๒

- ควรปรับปรุงเรื่องหองน้ํา
- โตะเกาอี้อยากใหแยกกัน
- อยากใหจัดสถานที่ใหเหมาะกับจํานวนเด็ก
- คนที่แจกขาวพูดเยอะไป
- อากาศรอนมาก
O-Net ระดับประถมศึกษาปที่ ๖

สุมสอบถามจํานวน ๔๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา จํานวน ๓๖๒ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๐.๕ ผล การ
ประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
๔.๕๓ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
๔. อาหารกลางวัน และของวางชวงพักเบรก
๕. ความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอน
๖. วิชาที่สอนมีความเหมาะสม
๗. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
๘. เปนการสรางโอกาสทางการศึกษา ทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับ
การศึกษา
๙. เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

๔.๖๑
๔.๔๐
๔.๑๔
๔.๗๖
๔.๖๕
๔.๖๖
๔.๒๙

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๑

มากที่สุด

๔.๗๒

มากที่สุด

รวม

๔.๕๓

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๖ รองลงมาคือ เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๒ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุด คือ ความ
สะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔
ขอเสนอแนะ

๕๔

- เปนโครงการที่ดี แตรุนที่ ๒ นักเรียนมากเกินไปทําใหคุยกันเสียงดัง กอความ
รําคาญใหผูอื่น
- จัดหองเรียนไมมีทางเดินในการเขา – ออก
- บางวิชานักเรียนไมเขาใจในกระบวนการสอน ขาดเทคนิคกระตุน เราใจ
- ถาจัดเดือนมกราคมใกลสอบจะดีมาก
- ควรแบงหองเรียนออกเปนกลุมๆ สวนการบริหารจัดการดีมาก
- นักเรียนมากเกินไป ครูผูคุมควรนั่งกับนักเรียนจะไดควบคุมนักเรียนใหสนใจได
- เวลาในการสอนนอยเกินไป บางวิชาตองใชเวลาในการทําความเขาใจ
- ควรจัดเปนโซนๆ จะไดรูวานักเรียนโรงเรียนนี้นั่งตรงไหน จะไดควบคุมงาย
- อยากใหจอใหญกวานี้
- นักเรียนกลุมใหญเกินไปควบคุมยาก อยากใหติดปายชื่อแตละโรงเรียน
๘.๓

O - net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓

สุมสอบถามจํานวน ๔๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา จํานวน ๓๖๓ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๕ ผลการ
ประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมเปาหมายสวนใหญ ศึกษาที่โรงเรียนศรัทธา
สมุทร ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๙ อยูในระดับมาก ที่สุด ตาม รายละเอียด
ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
๔. อาหารกลางวัน และของวางชวงพักเบรก
๕. ความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอน
๖. วิชาที่สอนมีความเหมาะสม
๗. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
๘. เปนการสรางโอกาสทางการศึกษาทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับการศึกษา
๙. เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม

๔.๒๘
๔.๐๘
๓.๙๗
๔.๕๒
๔.๔๗
๔.๔๗
๔.๐๙
๔.๓๖

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔.๔๕

มากที่สุด

รวม

๔.๒๙

มากที่สุด

๕๕

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๒ รองลงมาคือ ความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอน คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๔๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗
ขอเสนอแนะ
- อากาศรอนอบอาว บรรยากาศคอนขางรอน แตอาหารดี
- นักเรียนมากเกิน ควรจัดสรรใหดีกวานี้
- การจัดแถวออกหอประชุมไมดี
- นั่งเบียดกันเกินไป เวลาในการติวนอย
- เวลาพักนอยไป กินขาวยังไมเสร็จเลย
- ควรมีการศึกษาอาจารยที่มาสอนที่มีประสิทธิภาพมากกวานี้
- สื่อในการสอนควรมีประสิทธิภาพสามารถใชงานได เชน โปรเจคเตอร
- คณิตศาสตรสอนไมเขาใจ
- เวลาในการติวนอยเกินไป อยากใหมีเวลานันทนาการบาง
- ควรจัดทุกปแตจัดจํานวนใหนอยลง เพราะคนมากวุนวาย
- ควรจัดสถานที่ใหกวาง สามารถเดินเขา ออกไดสะดวก
- สถานที่คับแคบ การสื่อสารไมเทาเทียมกัน
๘.๔

O - net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖

สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐๐ ชุด ไดกลับคืนมา ๓๕๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐
ผลการประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมเปาหมายสวนใหญ ศึกษาที่โรงเรียน
ถาวรานุกูล ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๕
อยูในระดับมาก ที่สุด ตาม
รายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

๑. การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
๔. อาหารกลางวัน และของวางชวงพักเบรก
๕. ความรูที่ไดรับจากอาจารยผูสอน
๖. วิชาที่สอนมีความเหมาะสม

คาเฉลี่ย
๔.๔๗
๔.๒๐
๔.๐๕
๔.๕๔
๔.๔๕
๔.๕๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๕๖

๗. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
๘. เปนการสรางโอกาสทางการศึกษา ทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับ
การศึกษา
๙. เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

๔.๑๖

มาก

๔.๔๑

มากที่สุด

๔.๔๒

มากที่สุด

รวม

๔.๓๕

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๔ รองลงมาคือ วิชาที่สอนมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓
และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๐๕
ขอเสนอแนะ
- ระยะเวลาตอวิชานาจะมากกวานี้
- ไมควรจัดตรงเสาร อาทิตย
- เด็กบางคนที่ไมใหความสนใจก็นาจะปลอยใหกลับบานจะไดไมรบกวนผูอื่น
- ควรจัดทุกป
- บรรยากาศคอนขางรอน โตะชิดมากเกินไปที่เดินมีนอย
- เสียงไมคไมคอยชัด

๕๗

๙. โครงการแขงขันกรีฑานักเรียนระหวางโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามหางไกลยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการแขงขันกรีฑานักเรียนระหวางโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
หางไกลยาเสพติด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐๐ ชุด
ไดคืนกลับมา จํานวน ๓๕๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๙.๒๕ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
๑๕ - ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น
การดําเนินงานโครงการแขงขันกรีฑานักเรียนระหวางโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามหางไกลยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๑ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมในโครงการ

๔.๒๑

มากที่สุด

๒) การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ

๓.๗๔

มาก

๓) การจัดการแขงขันมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ

๔.๑๐

มาก

๔) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕) โครงการนี้เชื่อมความสามัคคีใหนักเรียน มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักแพ
รูจักชนะ
๖) การแขงขันกรีฑานักเรียนเปนการเสริมสรางใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
๗) โครงการนี้ชวยใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสงเสริม
ใหนักเรียนไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด
๘) ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน

๓.๖๑

มาก

๔.๑๘

มาก

๔.๓๙

มากที่สุด

๔.๒๙

มากที่สุด

๓.๖๑
๔.๐๑

มาก
มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การแขงขันกรีฑานักเรียน
เปนการเสริมสรางใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ รองลงมาคือ โครงการนี้ชวยใหนักเรียน
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสงเสริมใหนักเรียนไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๒๙ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๖๑
ขอเสนอแนะ

๕๘

- จัดงานตอนกลางคืนมีความสวยงามดี แตตอนนักเรียนกลับบานอันตราย รถติดขัด
มืดดวย
- อยากใหพิธีเปดและปดมีในเวลากลางวัน
- คณะกรรมการตองมีความยุติธรรมและคุณธรรมและจริยธรรมมากวานี้
เพราะกรรมการไมมีความเปนกลางเลย
- พิธีเปดดึกไป ควรจะทําทุกสิ่งใหเสร็จกอนเวลา ๑๙.๐๐ น.
- เรื่องสถานที่ยังเห็นวาสกปรก มีสิ่งปฏิกูลคอนขางมาก
- ควรมีที่นั่งมากกวานี้ สําหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก
- พัฒนาที่นั่ง (แสตนเชียร) ใหแข็งแรงทนทาน
- หองน้ําเหม็นสุดๆ
- ทางเดินผานของแตละโรงเรียนไมเปดทําใหเดินเขา ออก ไปใหเขาหองน้ําไมได
ออมไปไกล ที่กั้นระหวางแสตนใหเอาออก
- การจัดกรีฑาระยะเวลานอยไป
- จัดการพิธีเปดใหเร็วหนอย เด็กๆมารอแตงตัวเดินขบวนตั้งแตบายไมไดกินขาวกันเลย
หิวมาก
- ควรกระชับพิธีเปดใหเร็วกวานี้ ไมใชผูใหญเอามัน สงสารเด็กๆ บาง
- ควรเดินขบวนใหเร็วกวานี้ เดินไกลมาก ใหเลิกเร็วๆ
- ควรจัดระบบการจราจรใหดีเพราะรถติดมาก
- ดูแลและบริการใหดีสําหรับเด็ก เมื่อตองการสิ่งของหรือสิ่งอื่นๆ

๕๙

๑๐. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต “ผูสูงอายุ พึ่งตนเอง และชวยสังคม” ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย
และจิตใจ ของ อบจ.สส. ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๒๖๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา ๖๐ ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ ของ อบจ.สส. ประจําป ๒๕๕๗ พบวามี
คาเฉลี่ย ๔.๑๖ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๒๒

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๖

มาก

๓. กิจกรรมการแสดงที่จัดเหมาะสมและสอดคลองโครงการ

๔.๑๒

มาก

๔. ความสะอาด สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม

๔.๑๗

มาก

๕. โครงการนี้ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทางดานรางกายและจิตใจ

๔.๓๗

มากที่สุด

๖. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ

๔.๒๘

มากที่สุด

๗. เพื่อใหคนรุนหลังตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของผูสูงอายุ
๘. ความคุมคา และเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๑๐
๔.๐๓

มาก
มาก

๔.๑๖

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุทางดานรางกายและจิตใจ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ รองลงมาคือ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖

ขอเสนอแนะ
- สถานที่จัดในครั้งนี้คับแคบเกินไป โดยเฉพาะการจัดที่นั่ง เพราะออกไปทําธุระสวนตัวลําบาก
ไมสะดวกในการเขาออก

๖๐

-

ขอใหจัดกิจกรรมแบบนี้ตอไปทุกๆป
ควรใหผูสูงอายุ มีสวนรวมกิจกรรมทุกชมรมและทุกคน
ปนี้รางวัลผูสูงอายุที่รดน้ําดําหัวไมมี ควรมีเปนพิเศษใหเหมือนปที่แลว
งานนี้ไมเกิดประโยชนตอทองถิ่นเลย เพราะจัดเฉพาะบุคคล
ควรจัดใหผูสูงอายุที่เปนสมาชิกทุกชมรม มีสวนรวมทุกคนโดยจัดหาสถานที่ ใหเหมาะสม

๖๑

๑๑. โครงการอบรมขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงพรอมเปด “ศูนยเรียนรู ตามรอยเทาพอ
ของแผนดิน”
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการอบรมขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงพรอมเปด “ศูนย
เรียนรูตามรอยเทาพอของแผนดิน” สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๒ ชุด
คิดเปนรอยละ ๘๒ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพอื่นๆ ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการอบรม
ขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงพรอมเปด “ศูนยเรียนรูตามรอยเทาพอของแผนดิน” พบวามีคาเฉลี่ย
๔.๓๑ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๒๔

มากที่สุด

๒) การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๗

มาก

๔.๑๙

มาก

๔.๔๖

มากที่สุด

๔.๕๑

มากที่สุด

๔.๔๐

มากที่สุด

๔.๔๑
๔.๓๑

มากที่สุด
มากที่สุด

ประเด็น

๓) เปนการสงเสริมอาชีพและขยายชองทางตลาดใหกับกลุมเยาวชน และ
ประชาชนในการจําหนายสินคา
๔) ศูนยการเรียนรูเพาะเห็ด และปลูกผักปลอดสารพิษ
๕) เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดํารงชีพ
๖) เพื่อเพิ่มความรูในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่น และ
นําไปเผยแพรสูสาธารณะ
๗) ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีพ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๑ รองลงมาคือ
ศูนยการเรียนรูเพาะเห็ด และปลูกผักปลอดสารพิษ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุด
คือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗

๖๒

๑๒. โครงการขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนยเรียนรูตามรอยเทาพอของแผนดิน”
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนยเรียนรูตาม
รอยเทาพอของแผนดิน” สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๙๓ ชุด คิด
เปนรอยละ ๘๗ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ ต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษา ระดับประถมศึกษา
เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจาก บุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการ ฯ พบวามีคาเฉลี่ย
๔.๕๖ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๖๙

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๓๓

มากที่สุด

๓. ความรูความสามารถของวิทยากร

๔.๖๐

มากที่สุด

๔. ความรูที่ไดรับจากการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติได

๔.๕๖

มากที่สุด

๕. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม

๔.๕๓

๖. สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๔.๖๓
๔.๕๒
๔.๖๔

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๖

มากที่สุด

ประเด็น

๗. สามารถนําความรูไปสรางอาชีพและรายได
๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๙ รองลงมาคือ ความรู ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓
ขอเสนอแนะ
- เปนโครงการที่ดีและรักในหลวงมากยิ่งขึ้น ควรขยายผลตอไปอีกมากๆ
- เราควรเปดโอกาสของเรามารวมกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียง
- อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ทุกๆป อยากมาที่นี่ทุกวัน
- อยากใหโรงเรียนวัดปากลัดไดจัดขึ้นมาอีก สนุกมากๆ
- ไดความรูมากๆดวยคะ

๖๓

-

ไดความรูที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
วิทยากรดีมากคะและไดความรูในเรื่องเห็ดดวย มีเวลาหนูอยากมาที่นี่อีกคะ
อาหารอรอยมากและอิ่มมากๆมีความสุข
อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ไปอีกนานๆและอยากใหประชาชนนําไปใชในชีวิตประจําวัน

๖๔

๑๓. โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๗
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๗๔ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๗.๐๐
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย การศึกษาระดับประถมศึกษา ทราบการจัดโครงการจากปาย
ประชาสัมพันธ / ใบปลิว โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๗ พบวามีคาเฉลี่ย
๔.๔๒ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในโครงการ

๔.๖๐

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ

๔.๐๖

มาก

๓. ทานสามารถพัฒนาทักษะ ความรูกฏกติกา

๔.๔๖

มากที่สุด

๔. ทานสามารถเลนกีฬาและออกกําลังกายไดอยางถูกวิธีสามารถนําไปปฎิบัติได
๕. โครงการนี้ชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคี
ความรวมมือรวมใจและมี
น้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน

๔.๕๔

มากที่สุด

๔.๔๖

มากที่สุด

๖. ประเภทของกีฬาที่เปดสอนมีความเหมาะสม

๔.๔๗
๔.๒๒
๔.๓๔
๔.๕๘

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๒

มากที่สุด

ประเด็น

๗. ระยะเวลาในการเปดสอนมีความเหมาะสม
๘. สถานที่มีความเหมาะสม
๙. ครูผูฝกสอนมีความสามารถในการถายทอดการสอนทักษะกีฬา
รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหมีสวน
รวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๐ รองลงมาคือ ครูผูฝกสอนมีความสามารถในการถายทอดการสอน
ทักษะกีฬา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๘ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ระยะเวลาในการเปดสอนมีความ
เหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๒
ขอเสนอแนะ
- อยากใหจัดทุกป ขอใหมีโครงการ ดีๆแบบนี้อีก
- อยากใหมีผูสอนมากขึ้น
- ชุดนาจะเยอะกวานี้
- อยากใหเด็กๆมาเลนกีฬาเยอะๆ

๖๕

-

อยากใหเลือกสถานที่เลนกีฬาใหดีกวานี้
อยากใหมีการฝกสอนมากขึ้น
ระยะเวลานอยไป อยากใหยืดเวลาการฝกสอน
การสอนวายน้ําควรแยกเด็กดีมีกีฬา กับเด็กทั่วไปใหแบงพื้นที่เปน 2 สวน
ไมควรใหอยูปนกันจะสะดวกในการฝกสอน
นาจะเพิ่มชวงระยะเวลาเปน ๒๐ วัน
สมควรจัดกิจกรรมดานการเรียนดนตรีบาง
สมควรจัดครอสตอเนื่องแตใหผูปกครองชวยดานงบประมาณบาง โดยยึด
ตามสมัครใจ
ควรจัดใหมีโครงการปละ 2 ครั้ง ที่มีการปดภาคเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน
ขยายเวลาเรียน ตอเนื่อง จะไดตอยอดเด็ก ที่เริ่มมีทักษะจะไดวายน้ําเปน
กิจกรรมสงเสริมกีฬาวายน้ํามีความเหมาะสมที่สุดสําหรับพื้นที่จังหวัด
ควรเพิ่มปริมาณจํานวนนักเรียนไหมากกวานี้ และเพิ่มระยะเวลาเปดสอนเพื่อ
ความตอเนื่องของนักเรียน

๖๖

๑๔. โครงการพัฒนากระบวนทัศนการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาองคกรปกคลองสวนทองถิ่น
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนากระบวนทัศนการจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนา
องคกรปกคลองสวนทองถิ่น สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ ๑ ๕๐ ชุด ไดกลับคืนมา ๑๒๑ ชุด คิดเปน
รอยละ ๘๐.๖๗ ผลการประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ ระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก โดยมี
คาเฉลี่ย ๔.๑๔ ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโคลงการ

๔.๑๗

มาก

๒. ระยะเวลาที่ใชในการจัดโครงการ

๓.๗๘

มาก

๓. ทานเห็นความสําคัญในการประสานแผน

๔.๔๓

มากที่สุด

๔. ความรู ความเขาใจที่ไดรับจากวิทยากร
๕. หลังจากไดรับการอบรมแลวทานมีความรู ความเขาใจถูกตองชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติงานได

๔.๑๙

มาก

๔.๐๗

มาก

๖. เกิดการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกคลองสวนทองถิ่นภายใน
จังหวัดมากขึ้น

๔.๐๒

มาก

๗. ความพึงพอใจที่ อบจ. จัดใหความรูในการจัดทํายุทธศาสาศตและ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๔.๒๘

มากที่สุด

๔.๑๔

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทานเห็นความสําคัญใน
การประสานแผน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓ รองลงมาคือ เกิดการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในจังหวัดและสวนราชการที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๘๒ และความพึงพอใจที่มีคา
นอยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใชในการจัดโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๘
ขอเสนอแนะ
- วิทยากรใหความรูที่ชัดเจนเขาใจงายแตเวลาในการบรรยายนอย
- อยากใหจัดโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของการทํางานตางๆเพื่อใหไดรับความรูในภาพรวม
ของจังหวัดจะไดพัฒนาไปพรอมๆกัน จะไดเปนจังหวัดนํารอง
- ตองการใหจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่องเชนนี้อีก วิทยากรใหความรูชัดเจนมาก

๖๗

- ควรเนนวิธีการจัดทําแผน หมายถึงรายละเอียดหรือตัวอยางรูปเลมหรือโครงการ
ตัวอยาง การเขียนในแตละชองแตละหนาที่ถูกตอง ปจจุบัน หาตนแบบรูปเลม แผน
ที่ถูกตองไมได
- ในการจัดทําโครงการในเขตพื้นที่เพื่อใหสอดคลองเพิ่มวิสัยทัศนจังหวัด สาเหตุพื้นที่
บางจุด ไมอยูในวิสัยทัศนจังหวัด แตพื้นที่เปนคนลงรูปแบบ

๖๘

๑๕. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานจริยธรรมคุณธรรม และพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด ๖ ดาน
การประเมินผลการดําเนินงานโครงกา รฝกอบรมศึกษาดูงานจริยธรรมคุณธรรม และพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัด ๖ ดาน สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๑ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๑ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศ หญิง มีอายุ
ระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ ผลการดําเนินงานโครงการ ฯ
พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ อยูในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในโครงการ
๒. เปนการสรางจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรในองคกรนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน พรอมทั้งสราง
ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
๔. เปนการเพิ่มความรู ประสบการณ และแนวคิดของบุคลากรใหเหมาะสมและทัน
สถานการณในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
๕. กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความเหมาะสม

๔.๒๓

มากที่สุด

๓.๙๙

มาก

๓.๘๙

มาก

๓.๙๙

มาก

๓.๙๑

๖. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม

๓.๗๒
๔.๐๒

มาก
มาก
มาก

๓.๙๖

มาก

๗. สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม
รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ รองลงมาคือ สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒ และ
ความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๒
ขอเสนอแนะ
- การบริการของสถานที่พัก ยังไมดีเทาที่ควร ไมมีการเปลี่ยนผาปู ในที่พักวางของโดย
ไมไดสนใจวาของจะปลิวตกน้ํา ภาชนะใสน้ําดื่มกดน้ําดื่มมีเศษขนมออกมา แสดงวา
ลางไมสะอาด
- นาจะมีการทํากิจกรรมรวมกันใหมากกวานี้ เปนเหมือนการพาไปเที่ยวมากกวา

๖๙

- ควรกําหนดเวลาเริ่มกิจกรรมถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม แตละชวงใหผูเขารวมอบรมได
ทราบทุกคนเพื่อความพรอมเพรียง
- ควรกําหนดใหมีทุกๆป ปละ ๒ ครั้งอยางนอย
- เมนูอาหาร ขอใหปรับปรุงนิดหนอย เพราะหลายคนทานอาหารบางอยางไมได นา
เสียดายของที่เหลือมาก

๗๐

๑๖. โครงการรักษแมกลอง
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรักษแมกลอง สุมสอบถามผูเขารวมโครงการรักษแมกลอง
“เฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๘๑ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๐.๕๐
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพรับราชการ ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการรักษแมกลอง “เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘” พบวามี
คาเฉลี่ย ๔.๐๙ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๒

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๗๑

มาก

๓. สามารถแกไขปญหาคู คลองที่ตื้นเขินกลับมาสวยงามน้ําใสสะอาด

๔.๑๖

มาก

๔. เปนการแกไขปญหาวัชพืชและผักตบชวาลนคลอง
๕. เปนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนใหมีความเขมแข็ง

๔.๐๘

มาก

๔.๑๙

มาก

๖. สรางจิตสํานึกใหชุมชนตางๆ ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๔.๒๖

๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๑๓

มากที่สุด
มาก

๔.๐๙

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สรางจิตสํานึกใหชุมชน
ตางๆ ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖ รองลงมาคือ เปนการพัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชนใหมีความเขมแข็งคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๙ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๑

๗๑

๑๗. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๘๐ ชุด
คิดเปนรอยละ ๙๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการปลูกปา
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๕
อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๘

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๖

มาก

๓. เปนการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด ทั้งสองพระองค

๔.๕๙

มากที่สุด

๔. เปนการชวยดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานปาชายเลน

๔.๔๖

มากที่สุด

๕. เปนการสรางปราการทางธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทางทะเล

๔.๓๖

มากที่สุด

๖. เปนการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา หวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๔.๐๓

มาก

๗. โครงการนี้เปนการสงเสริมกรทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา

๔.๑๖

มาก

๔.๒๕

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลแด ทั้งสองพระองค คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๙ รองลงมาคือ เปนการชวยดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานปาชายเลน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๖ และความพึงพอใจที่มีคานอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖
ขอเสนอแนะ
- ควรรักษาความสะอาดใหมากกวานี้
- ทางลงปลูกปาชายเลนนาจะทําทางเดินใหดีอีกหนอยนะครับ
- ขอใหทุกคนรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรเอาไว
- ตองรักษาปาของเราทรัพยากรธรรมชาติเอาไว
- เปนโครงการที่ดีและอยากใหมีโครงการแบบนี้ตอไป

๗๒

- อยากใหรักษาดูแลตอๆไป
- อยากใหอนุรักษปาชายเลนตอไป
- ขอใหทําหนาที่อยางนี้ตอไป
- รถรับสงควรปรับปรุง
- อยากใหมีการแจงใหเร็วกวานี้ ควรจัดที่รมใหมากกวานี้
๑๘. โครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานในงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ประจําป ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานสมุทรสงคราม ในงาน
เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๗ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัด
โครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๑ อยูในระดับ
พอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๑

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๔

มาก

๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ เชน การ
จัดประกวดการปรุงอาหารฯ
๕. เปนการอนุรักษอาหารไทยโบราณ ใหไดตระหนักถึงคุณคาและความเปน
เอกลักษณของไทย

๔.๑๖

มาก

๔.๑๑

มาก

๔.๕๖

มากที่สุด

๖. เปนการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหประชาชนในจังหวัด

๔.๒๙

มากที่สุด

๗. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม

๔.๓๙

มากที่สุด

๘. การเปดโอกาสใหประชานตรวจสอบการดําเนินโครงการ

๔.๑๒

มาก

๔.๒๑

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการอนุรักษอาหาร
ไทยโบราณ ใหไดตระหนักถึงคุณคาและความเปนเอกลักษณของไทย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๖ รองลงมาคือ

๗๓

โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ และความพึงพอใจที่มี
คานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๔
ขอเสนอแนะ
- ขอใหเปลี่ยนพื้นที่ในการทําอาหาร แดดรอน ที่ตั้งประกวดก็แดดรอน
- ควรตัดสินอาหารเปนอยางๆ

๗๔

๑๙. โครงการประเพณีเทศกาลตรุษไทย วัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการงานประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม)
ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๓ ชุด คิดเปน
รอยละ ๙๓ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑–๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการเคเบิลทองถิ่น การดําเนินงานโครงการงาน
ประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๗ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๐๙ อยูใน
ระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๓.๙๐

มาก

๒. มีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๖

มาก

๓. เปนการเผยแพรและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
๔. โครงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยว และสรางรายได จากการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
๕. โครงการนี้เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชนไดตระหนักในความสําคัญ
ของประเพณีที่มีมาแตโบราณ

๔.๓๑

มากที่สุด

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๒๕

มากที่สุด

๖. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๓.๗๖

มาก

รวม

๔.๐๙

มาก

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้มีสวนชวยใน
การสงเสริมการทองเที่ยว และสรางรายได จากการทองเที่ยวของจังหวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๕ รองลงมาคือ
เปนการเผยแพรและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๑และความพึงพอใจที่มีคา
นอยที่สุดคือ ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๖

๗๕

๒๐. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมาวุธาราม (บังปน) ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมมาวุธาราม (บังปน)
ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๗๓ ชุด คิดเปนรอยละ
๘๖.๕๐ กลุมเปาหมายสวนใหญมีอายุ ๔๑ - ๕๐ ป เปนเพศหญิง การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมมาวุธาราม
(บังปน) ประจําป ๒๕๕๗ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๕๗ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๕๗

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๕

มาก

๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๔.๐๘

มาก

๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น

๔.๘๔

มากที่สุด

๔.๙๐

มากที่สุด

๔.๙๒

มากที่สุด

๔.๗๒

มากที่สุด

๔.๕๗

มากที่สุด

ประเด็น

๖. โครงการนี้ชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน
ความสําคัญของประเพณีที่มีมาแตโบราณ
๗. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
รวม

ไดตระหนักใน

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยปลูกจิตสํานึก
ใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักในความสําคัญของประเพณีที่มีมาแตโบราณ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๒
รองลงมาคือ โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
คาเฉลี่ย เทากับ ๔.๙๐ นอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕
ขอเสนอแนะ
-

ตองการการประชาสัมพันธและงบประมาณ เพื่อสงเสริมกิจกรรมของชาติพันธ
ควรประกาศออกเสียงตามสาย อ.บ.ต ในจังหวัดใหมารวมงานมากๆ
ควรจัดใหมีประเพณีที่ตัวจังหวัด
จัดที่หมูบานแลวจัดที่จังหวัดไดไหม

๗๖

๒๑. โครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” และสืบสานกีฬา วาวไทย “ชักวาวกลางแมน้ํา”
ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา”และสืบสานกีฬาวาวไทย ”ชัก
วาวกลางแมน้ํา” ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๖ ชุด
คิดเปนรอยละ ๘๖ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากสถานีวิทยุชุมชน ผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ อยูในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๒๗

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๒๖

มากที่สุด

๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ

๔.๐๒

มาก

๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. โคลงการนี้ชวยอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและมรดกอันดีงาม
ของทองถิ่น

๔.๑๙

มาก

๔.๑๘

มาก

๖. โคลงการนี้ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคีในทองถิ่น

๔.๓๒

มากที่สุด

๗. เปนการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับจังหวัด

๔.๐๖

มาก

๔.๑๙

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ทําใหเกิด
ความรัก ความสามัคคีในทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ และความพึงพอใจที่มีคา นอยที่สุดคือ กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับโคลงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒
ขอเสนอแนะ
-

จัดใหใหญโต
ใหมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ ควรมีการประชาสัมพันธ 1 เดือน
ใหความสําคัญกับประเพณีนี้ใหมาก จะไดไมสูญหายไป
ขอใหอนุรักษ วัฒนธรรมนี้เปนเอกลักษณ และเปนมรดกอันดีงามของจังหวัด
สมุทรสงคราม

๗๗

- ขอแนะนําใหจัดทําเอกสาร แนะนําเปนทฤฎีในการทําวาว สัดสวนวาว การผูกการปะ
และเทคนิคอื่นๆ

๗๘

๒๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๗
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๙ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๙ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑–๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพ
รับจาง ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําป ๒๕๕๗ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๒ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๓

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๘๙

มาก

๓. กิจกรรมที่จัดเหมาะสมและสอดคลองกับโคลงการ
๔. โคลงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายได จากการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
๕. โคลงการนี้เปนการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

๓.๙๔

มาก

๓.๗๖

มาก

๔.๒๓

มากที่สุด

๖. โคลงการนี้ชวยสงเสริม รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น

๔.๒๒

มากที่สุด

๗. ทานมีความพึงพอใจในโคลงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๙๗

มาก

๔.๐๒

มาก

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้เปนการสงเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ รองลงมาคือ โครงการนี้ชวยสงเสริม รักษาศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๒ และความพึงพอใจที่มีคา นอยที่สุดคือ
โครงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายได จากการทองเที่ยวของจังหวัด คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๗๖
ขอเสนอแนะ
- จัดการไดดีมากไดรับความรวมมือในชุมชน

๗๙

๒๓. โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก สุมสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๗ กลุมเปาหมายสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา เปนนักเรียนนักศึกษา ทราบการจัด
โครงการจากปายประชาสัมพันธ/ใบปลิว การดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๓ อยูในระดับมาก
ที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๕๖

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๐๙

มาก

๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๔.๓๔

มากที่สุด

๔. มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น
๕. ทําใหประชาชนในทองถิ่นรวมกันสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยูตอไป

๔.๕๑

มากที่สุด

๔.๖๘

มากที่สุด

๖. ชวยสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมในทองถิ่น

๔.๖๖

มากที่สุด

๗. เปนการสรางรายไดใหกับคนในจังหวัดสมุทรสงคราม

๔.๑๘

มาก

๔.๔๓

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทําใหประชาชนในทองถิ่น
รวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยูตอไป คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๘ รองลงมาคือ ชวยสราง
ความสามัคคีและการมีสวนรวมในทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙
ขอเสนอแนะ
- ขอใหสืบสานประเพณีนี้ตอๆไป
- เปนประเพณีที่ดี สมควรอนุรักษและใหการสนับสนุนประชาสัมพันธใหกับประชาชน
ไดทราบทั่วกัน
- อยากใหมีการประชาสัมพันธขาวมากกวานี้คะ สวนมากคนที่ทราบจะเปนคนใน
ทองที่

๘๐

- การกระจายการดูแลตอนรับยังไมทั่วถึงเทาไร
- ควรมีเอกสารเผยแพรการทําขนมครกแบบดั้งเดิมและประวัติที่มาของการตักบาตร
ขนมครก
- ขอใหสงเสริมไวใหดีๆ
- ประธานนาจะมาเปดงานใหเร็วกวานี้ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.
- ควรมีการละเลนไปเสริม
- อยากใหยอนกระบวนการทําขนมครกแบบอดีต คือตองโมแปงเองใชเตาดินเผา
- การจัดที่จอดรถตองใหมีพอเพียง
- ตองใหคนที่มาเที่ยวมีสวนรวมและลองทําแบบใชฟนทํา
- ก็เปนสิ่งดีแกประชาชน และใหการสืบสานวัฒนธรรมไทยคงมีอยูตอไปและเปน
ประเพณีที่ดีไดรวมความสามัคคีอันดีงาม
- อยากใหมีวันเสาร - อาทิตย และใหใสชุดพื้นบาน
- การจัดกิจกรรมใสบาตรขนมครกโบราณเปนสิ่งที่ดีในจังหวัดสมุทรสงคราม
- ควรมีการประชาสัมพันธงานใหมากขึ้น ระบบการจัดการงานควรเพิ่มระบบให
ครอบคลุม พยายามอยาใหการทองเที่ยวหรือบุคคลภายนอกมาทําใหประเพณีดั้งเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
- ควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความชวยเหลือในเรื่องการจัดสถานที่ และการ
จัดสรรงบประมาณมากกวานี้ เนื่องจากยิ่งนานวันยิ่งมีคนใหความสนใจเปนจํานวน
มาก
- อยากใหมีการประชาสัมพันธและมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดงานใหกวางกวานี้อีกคะ
- วัดมีมาก การประชาสัมพันธนอยไป
- สถานที่แคบไปหนอย นาจะมีการขยายสถานที่

๘๑

๒๔. โครงการเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๗
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๖๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๓
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว ผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ อยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ ตามรายละเอียด
ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๐๗

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๘๘

มาก

๓. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๓.๕๙

มาก

๔. เปนการแกไขปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา

๓.๕๘

มาก

๕. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน

๓.๗๖

มาก

๖. เพื่อใหเกษตรกรไดจําหนายผลผลิตถึงมือผูบริโภคโดยตรงเปนการเพิ่มยอด
จําหนาย และผูบริโภคไดของดีราคถูก

๓.๗๓

มาก

๗. เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดในฤดูกาลลิ้นจี่

๔.๓๐

มากที่สุด

๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๐๒

มาก

รวม

๓.๘๗

มาก

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
ทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒
และราคาตกต่ํา คาเฉลี่ยเทากับ

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสให
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ รองลงมาคือ ความคุมคาและเกิดประโยชนตอ
และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ เปนการแกไขปญหาผลผลิตลนตลาด
๓.๕๘

ขอเสนอแนะ
- ระยะเวลาไมเหมาะสม ลิ้นจี่ยังไมแก ยังเปรี้ยวอยู
- ผลผลิตยังใชไมได ไมตรงตามที่ผลผลิต ทําใหรสชาติที่มาขายไมดี และควรมีวิธีการ
จําหนายผลผลิตทางอื่นดวย

๘๒

- ควรใหพอคาแมคา ไดเปดโอกาสขายริมถนนพระราม 2 เพื่อเปนการระบายสินคาใน
สวน เพราะปนี้ผลลิตลิ้นจี่มีมาก(เฉพาะวันที่ 1 มีนาคม ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม จน
ลิ้นจี่แมกลองหมด)
- การจัดการเรื่องความสะอาดในบริเวณงานและสถานที่สําหรับจอดรถผูมารวมงาน

๘๓

๒๕. โครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๔ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๔ กลุมเปาหมายสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑–๕๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัด
โครงการจากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๗ พบวามี
คาเฉลี่ย ๔.๐๔ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๕

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๑๑

มาก

๓. กิจกรรม การแสดงที่จัดเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. กิจกรรมนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นและสงเสริมรายได
มากนอยเพียงใด
๕. โครงการนี้ทําใหประชาชนในทองถิ่นรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

๔.๐๒

มาก

๓.๘๗

มาก

๓.๙๘

มาก

๖. ความสะอาด สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม

๔.๑๐

มาก

๗. ความคุมคา และเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๐๕

มาก

รวม

๔.๐๔

มาก

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๕ รองลงมาคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ กิจกรรมนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวใน
ทองถิ่นและสงเสริมรายไดมากนอยเพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗

๘๔

๒๖. โครงการอบรมการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ “เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม”
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการอบรมการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ “เพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม” สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๗๘ ชุด คิดเปน
รอยละ ๘๙ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา ประกอบอาชีพผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงาน
โครงการอบรมการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ “เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม” พบวามีคาเฉลี่ย
๔.๒๗ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในโครงการ

๔.๑๒

มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหบุคคลภายนอกรับทราบ

๓.๘๒

มาก

๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. เปนการปลูกฝงคานิยม อุดมการณ ความจงรักภักดี
การปกปองและเทิศทูนสถาบันสําคัญของชาติ
๕. เพื่อใหประชาชนเกิดความสามัคคี รวมมือรวมใจเสริมสรางความมั่นคงแก
ประเทศชาติ

๔.๑๒

มาก

๔.๕๖

มากที่สุด

๔.๔๓

มากที่สุด

๖. เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน

๔.๒๔

มากที่สุด

๗. เปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอประชาชน

๔.๖๑

มากที่สุด

๔.๒๗

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีตอประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๑ รองลงมาคือ เปนการปลูกฝงคานิยม อุดมการณ
ความจงรักภักดี การปกปองและเทิศทูนสถาบันสําคัญของชาติ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๖ และความพึงพอใจที่มี
คานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหบุคคลภายนอกรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒
ขอเสนอแนะ
- ขอสนับสนุนการดําเนินงานตอไปดวยความยินดีในการทํางาน
- ทําดีแลวเปนโครงการที่ดีมาก

๘๕

- เปนกิจกรรมที่ปลุกสํานึกใหคนในชาติตื่นรูเกิดปญญาเห็นความสําคัญในการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ สรางคานิยมที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรมในสังคม เห็น
ความสําคัญดานธรรมนิยมมากกวาวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม

- ดีมากที่มีโครงการเปดโอกาสใหประชาชน
- อยากใหมีการอบรมหลายๆครั้งเพื่อใหประชาชนไดรับทราบทุกระดับทั้งเด็ก และ
ผูใหญจะไดรักสถาบันมากๆ
- ควรมีการประชาสัมพันธใหมากๆ เพื่อเปนการกระจายขอมูลขาวสารของบานเมือง
ใหมากที่สุดคะ
- การประชาสัมพันธใหสงเอกสารโดยตรงทางโรงเรียน และใหเนนครูโดยตรง และ
กรุณาอยาสงขอมูลแบบกระชั้นชิด ร.ร บางโรงทานผอ.ไมยอมบอกครูและเขาจะมา
เอง เขาจะใหครูอัตราจางอยูสอนเด็ก ไมคอยใหขอมูลครูอัตราจาง
- การบริหารจัดการคนที่นั่งควรดีกวานี้ ไมควรใหวิทยากรเปนผูจัดการเอง (วิธีแกอาจ
วางเกาอี้จํานวนนอยกวาถาไมพอก็คอยนําออกมาวางเพิ่มเติม) ของเพื่อนยังไมไดฟง
การบรรยายเลยรีบเก็บแบบสอบถาม
- ที่จอดรถไมเพียงพอ เดินไกลมากๆ อยาบอยผมไมคอยวาง ผมรักในหลวง
- การอบรมวันนี้ดีมากๆไมตองแกไขดีทุกๆเรื่อง ชอบคุณหมอ พงษศักดิ์พูดและ
บรรยายดีมาก ขอขอบคุณที่ไดสงใหมาอบรมในวันนี้ดวย
- ขอขอบคุณ ที่พาผูนํามาศึกษาโครงการของนายหลวง

๘๖

๒๗. โครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใจจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๘๙ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๙ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๑๐ - ๑๕ ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา เปนนักเรียนนักศึกษา/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว
ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมในโครงการ

๔.๕๐

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๙๖

มาก

๓. การจัดการแขงขันมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ

๔.๓๘

มากที่สุด

๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๓.๖๔

มาก

๕. เปนการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใชกีฬา

๔.๔๗

มากที่สุด

๖. เพื่อเสริมสรางเครือขาย ในการเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

๔.๔๓

มากที่สุด

๗. สงเสริมและเผยแพรการเลนกีฬาฟุตซอลใหไดเลนตามเทคนิคและกติกา มีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย

๔.๕๗

มากที่สุด

๘. ความสะอาด และความเหมะสมของสถานที่จัดงาน

๓.๙๒

มาก

๔.๒๓

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สงเสริมและเผยแพรการ
เลนกีฬาฟุตซอลใหไดเลนตามเทคนิคและกติกา มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๗
รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน มีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ และความพึง
พอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๔
ขอเสนอแนะ
- สถานที่ พื้นสนามไมเหมาะสม ขาดความปลอดภัย เสนอใหปรับพื้นสนามใหปลอดภัยกวานี้
- ควรทําสนามใหเหมาะสม
- การนัดหมายกติกาการแขงขัน นาจะมีการปรับปรุงและระบุใหชัดเจน เชน รุนการแขง

๘๗

ควรระบุปเกิดเพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการแขงขัน
- อยากใหมีโครงการดีๆ อยางนี้อีก เพราะชวยสงเสริมใหนักเรียนรูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจ
นักกีฬา และยังหางไกลยาเสพติดอีกดวย

๘๘

๒๘. โครงการสงเสริมอาชีพ และขยายตลาดสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม สูตลาดระดับประเทศ
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพ และขยายตลาดสินคาของดีจังหวัด
สมุทรสงคราม สูตลาดระดับประเทศ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๒
ชุด คิดเปนรอยละ ๙๒ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๐บาท ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ อยูในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๐๕

มาก

๓.๘๓

มาก

๓. ทานสนใจสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการคา

๓.๒๔

ปานกลาง

๔. ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของจังหวัดสมุทรสงคราม

๓.๙๙

มาก

๕. คุณภาพและชื่อเสียงสินคาของจังหวัดสมุทรสงครามมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา

๔.๐๔

มาก

๖. ทานไดรับรูและนอมนําแนวทางปฎิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในชีวิตประจําวัน

๔.๑๒

มาก

๗. ทานสนใจที่จะไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

๔.๑๗

มาก

๓.๙๒

มาก

ประเด็น
๑. ทานสนใจสินคาของจังหวัดสมุทรสงคราม (otop)
เพื่อการอุปโภค และ
บริโภค
๒. ทานสนใจอาหารทะเลสด และอาหารแปรรูป เพื่อการบริโภค

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทานสนใจที่จะไปทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ รองลงมาคือ ทานไดรับรูและนอมนําแนวทางปฎิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๒ และความพึงพอใจที่มีคานอย
ที่สุดคือ ทานสนใจสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการคา คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๒๔

๘๙

๒๙. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัด
สมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๒๘ ชุด คิดเปนรอยละ
๘๕.๓๓ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๕๑–๖๐ป การศึกษาระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน
ชาวไทยมุสลิมจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๖๓ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๕๗

มากที่สุด

๒. มีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๕๒

มากที่สุด

๓. เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม
๔. เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักในความสําคัญของ
ประเพณีการถือศีลอด แสดงความรักความสามัคคี
๕. สรางความสัมพันธเชื่อมโยงกันทุกศาสนา ใหเคารพซึ่งกันและกัน เพื่ออยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

๔.๗๑

มากที่สุด

๔.๗๗

มากที่สุด

๔.๗๔

มากที่สุด

๖. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๔๘

มากที่สุด

รวม

๔.๖๓

มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการปลูกจิตสํานึกให
ประชาชน เยาวชน ไดตระหนักในความสําคัญของประเพณีการถือศีลอด แสดงความรักความสามัคคี คาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๗๗ รองลงมาคือ สรางความสัมพันธเชื่อมโยงกันทุกศาสนา ใหเคารพซึ่งกันและกัน เพื่ออยูรวมกัน
อยางสมานฉันท คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความคุมคาและเกิดประโยชน
ตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘

๙๐

๓๐. โครงการแขงขันกีฬา เปตองชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี “แมกลองโอเพน” ครั้งที่ ๒๒ จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬา เปตองชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “แมกลองโอเพน” ครั้งที่ ๒๒ จังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๑ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๑ กลุมเปาหมายสวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา ทราบการ
จัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว การดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาเปตองชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “แมกลองโอเพน” ครั้งที่ ๒๒ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๖ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๕๘

มากที่สุด

๒) การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ

๔.๓๘

มากที่สุด

๓) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๔๔

มากที่สุด

๔.๒๘

มากที่สุด

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๓๓

มากที่สุด

๔.๑๗

มาก

๔.๓๖

มากที่สุด

ประเด็น

๔) เปนการพัฒนาฝมือนักกีฬาของจังหวัดสมุทรสงครามใหมีประสบการณ
และสามารถแขงขันในระดับที่สูงขึ้นตอไป
๕) ประชาชน เยาวชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๖) เปนการสงเสริมการทองเที่ยวจากผูเขารวมการแขงขันที่เดินทางมาจากทั่ว
ประเทศ
๗) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๘) ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๘ รองลงมาคือ เปนการพัฒนาฝมือนักกีฬาของจังหวัด
สมุทรสงครามใหมีประสบการณและสามารถแขงขันในระดับที่สูงขึ้นตอไป คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความ
พึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗

๙๑

๓๑. โครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๑๖๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๓.๕๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑–๔๐ ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ
การดําเนินงานโครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๒๘

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๑๑

มาก

๓. ขบวนแหมีความยิ่งใหญ เหมาะสมกับเทศกาลกินเจ

๔.๒๗

มากที่สุด

๔. ขบวนแหทําใหเกิดปญหาการจราจรมากนอยเพียงใด

๓.๔๙

มาก

๕. ชวงเวลาที่จัดขบวนแหเหมาะสมมากนอยเพียงใด

๔.๐๔

มาก

๖. ควรจัดใหมีขบวนแหในครั้งตอไป

๔.๑๒

มาก

๗. กิจกรรมนี้สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัด

๓.๙๐

มาก

๔.๐๓

มาก

ประเด็น

รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘ รองลงมาคือ ขบวนแหมีความยิ่งใหญ เหมาะสมกับเทศกาลกินเจ
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ขบวนแหทําใหเกิดปญหาการจราจรมากนอย
เพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๙
ขอเสนอแนะ
- ขบวนแหควรเดินติดตอกัน ขาดชวงทําใหไมสวยงาม
- ควรจัดพิธีแหเจาในชวงตอนเย็นๆ
- ควรใหมีการจัดทุกๆป เพื่อดึงการทองเที่ยว
- เวลาจะมีขบวนแหในตลาดควรปดถนน ไมควรใหรถวิ่งเขามาจะไดยิ่งใหญสวยงาม
กวานี้

๙๒

- ควรจัดขบวนแหใหตอเนื่อง เพื่อความสวยงามในรูปขบวน เพื่อเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ควรเพิ่มเติมสิ่งใหมๆ ใหอลังการ
- ตองเชากวานี้จะตองติดกับรถไฟเขาพอดี
- ขบวนแหนอยมาก มาทรงไมยิ่งใหญ
๓๒. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินผุสายบานคลองบางกลวย – บานดอนมะโนรา หมูที่ ๒
เชื่อมหมูที่ ๕ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินผุสายบานคลองบางกลวย –
บานดอนมะโนรา หมูที่ ๒ เชื่อมหมูที่ ๕ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๔๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๖ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๕๑–๖๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร
การดําเนินงานโครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินผุสายบานคลองบางกลวย – บานดอนมะโนรา หมูที่ ๒ เชื่อม
หมูที่ ๕ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา มีคาเฉลี่ย ๓.๘๓ อยูในระดับมาก
ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๓.๘๗

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในโครงการ

๓.๘๓
๓.๗๗

มาก
มาก

๔. การรายงานผลการดําเนินการโครงการใหประชาชนทราบ

๓.๖๒

มาก

๕. การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ

๓.๔๕

มาก

๖. โครงการนี้สามารถแกไขปญหาการในการเดินทางคมนาคมได

๔.๓๙

มากที่สุด

๗. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๓.๕๖

มาก

๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๑๔

มาก

รวม

๓.๘๓

มาก

ประเด็น

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้สามารถแกไข
ปญหาการในการเดินทางคมนาคมได คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ รองลงมาคือ ความคุมคาและเกิดประโยชนตอ
ทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการ
โครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๕

๙๓

๓๓. โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบานจัดสรรคลองดาน - บานคลองดาน หมูที่ ๘,๒
ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบานจัดสรรคลองดาน บานคลองดาน หมูที่ ๘,๒ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๙ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๙ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง ๕๑–๖๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว การดําเนินงาน
กอสรางปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบานจัดสรรคลองดาน - บานคลองดาน หมูที่ ๘,๒ ตําบลแหลมใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๕๙ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๔๘

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในโครงการ

๔.๔๓

มากที่สุด

๔.๓๙

มากที่สุด

๔. การรายงานผลการดําเนินการโครงการใหประชาชนทราบ

๔.๓๗

มากที่สุด

๕. การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ

๔.๔๔

มากที่สุด

๖. โครงการนี้สามารถแกไขปญหาในการเดินทางคมนาคมได

๔.๘๕

มากที่สุด

๗. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๘๓

มากที่สุด

๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๘๗

มากที่สุด

รวม

๔.๕๙

มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุมคาและเกิด
ประโยชนตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๗ รองลงมาคือ โครงการนี้สามารถแกไขปญหาในการเดินทางคมนาคม
ได คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๕ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การรายงานผลการดําเนินการโครงการให
ประชาชนทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๙
ขอเสนอแนะ
- อยากไดถนน ไฟฟา
- อยากใหทําตอเนื่องจะไดสะดวกในการสัญจรไปมา

๙๔

๓๔. โครงการ “จัดแสดงสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
และเจรจาการคาดานการตลาด เพื่อหาเครือขายในการจําหนายสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม กาวสู
ประชาคมอาเซียน”
การติดตามและประเมินผลโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว โดยเปนคําถามปลายเปด รวม ๖ ขอ
ซึ่งไดสรุปคําตอบจากผูเขารวมโครงการได ดังนี้

๑. ทานไดรับประสบการณ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องใดบาง
๑.๑ ดานการตลาด สินคาจะตองตรงกับงานแสดงสินคา Concept ของงานจะทําให
มีโอกาสการทําตลาดที่ดี ตรงกับกลุมลูกคา ตลาดแตละประเทศมีความแตกตางกันจึงตองศึกษาขอมูลเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
๑.๒ ดานสินคา ทําใหไดไปเรียนรูบรรจุภัณฑและการตลาดของแตละประเทศที่เขามา
แสดงสินคาที่แตกตางกันโดยจะนํามาพัฒนาสินคา และบรรจุภัณฑใหดียิ่งขึ้นตอไป
๑.๓ ดานการสื่อสาร
ภาษา การสื่อสาร มีความสําคัญอยางมากตอการเดินทางติดตอ
เจรจาคาขาย
๒. จากขอที่ ๑ ทานคิดวาจะพัฒนาและตอยอดรูปแบบการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ
ของกลุมทานหรือไม/อยางไร
สามารถนําไปพัฒนาและตอยอดรูปแบบการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑได โดยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เชน ของกินตองมีขอมูลโภชนาการ การบรรจุภัณฑสินคา พัฒนาบรรจุภัณฑใหสะดุดตา
มากวานี้ สรางมาตรฐานสินคา เชน อย. GMP เพิ่มภาษาอังกฤษลงในฉลาก ทํารูปแบบใหทันสมัย ทันกับ
วัยรุน มีการศึกษาการทําตลาดเพื่อการสงออกเพิ่ม โดยเนนขั้นตอนการสงออกการตั้งราคาสินคาสําหรับการ
สงออก และคุณภาพของสินคาตองดีสม่ําเสมอ
๓
. จากการดูงานแสดงสินคาระดับนานาชาติ ทานคิดวาจะนํามาพัฒนาทางดาน
การตลาด สําหรับสินคาทางการเกษตรและสินคาของจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม/อยางไร
การนํามาพัฒนาทางดานการตลาด สําหรับสินคาทางการเกษตรและสินคาของจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการศึกษาคุณภาพสินคา การทําฉลาก โบวชัวร และขอมูลใหตรงกับตัวสินคา และความ
ตองการของผูบริโภค พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดใหตรงกลุมผูบริโภคในแตละพื้นที่ ฉลากและการ
นําเสนอตองมีภาษาของแตละประเทศ E - mail ของกลุมตางๆ การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร (internet)
e – commerce เพื่อการสื่อสารขอมูลในการตอรองสินคา คาการขนสงสินคาของแตละประเภท ตองเพิ่ม
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพราะจําเปนมากในการติดตอสื่อสาร
๔
. ทานคิดวาจะสามารถสรางเครือขายในการจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรและ
สินคาของจังหวัดสมุทรสงคราม หรือไม/อยางไร

๙๕

สามารถสรางเครือขายในการจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรและสินคาของจังหวัด
สมุทรสงคราม ไดเพราะทางจังหวัดมีเครือขาย OTOP มีการประชุมแลกเปลี่ยนทุกๆ เดือน โดยมีที่ปรึกษา 9
หนวยงาน สามารถเชื่อมโยงสินคาหลายๆ ประเภท สินคา OTOP มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เชน
น้ําตาลสด น้ําปลา สมุนไพร

๕. ปญหา / อุปสรรค ในการรวมโครงการในครั้งนี้
ปญหา / อุปสรรค
ในการรวมโครงการ คือ เรื่องการสื่อสารดานภาษา และความรูดาน
การตลาด การทําตลาด การสงออก
วิธีแกไข
สงเสริมความรูดานภาษา ในดานการสื่อสารพูดคุยโดยการใชงานจริงๆ ในการ
ติดตอคาขาย อบรมศึกษาการตลาด ขั้นตอนการสงออก เปดโอกาสใหรายอื่นๆ ไดเขามารวมโครงการให
มากขึ้น ควรหา Organize ที่มีประสบการณในดานตางประเทศ
๖. ขอเสนอแนะอื่นๆ
๖.๑ ขอให OTOP มีความกระตือรือรนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองและองคกร
ดานภาษา เทคโนโลยี การทําตลาดสงออก การพัฒนาดานบรรจุภัณฑสําหรับสงออก
๖
.๒ ขอให อบจ. จัดตลาดเชื่อมโยงสินคาตามที่ตางๆ และใหเปนผูประสานกับ
ตางประเทศ
๖.๓ ขอให อบจ. จัดเปนตลาดเชื่อมโยงสินคาตาม อีเวนตางๆ
๖.๔ ขอให อบจ. จัดเปนตลาดเชื่อมโยงสินคาตามที่ตางๆ
๖.๕ ควรจัดใหมีกิจกรรม อยางนอยปละ ๑-๒ ครั้ง ในตางประเทศ และ ๓-๕ ครั้ง
ภายในประเทศ กิจกรรมคือ การเชื่อมโยงสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม สู AEC
-----------------------------------------------------๓๕. โครงการสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยวตลาดน้ําและของดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว โดยเปนคําถามปลายเปด
แบงเปนสวน ๒ สวนคือ สวนที่ เคยไป ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๕ ขอ และสวนที่ ไมเคยไป
ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๔ ขอ ซึ่งไดสรุปคําตอบจากผูเขารวมโครงการได ดังนี้

เพราะอะไร

๑. เคยไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
๑.๑ ทานเคยไปสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ใดบาง และประทับใจ
- ดอนหอยหลอด

- ตลาดน้ําอัมพวา
- สวนลิ้นจี่

๙๖

- อุทยาน ร.๒
- ตลาดรมหุบ
จากขอมูลจะเห็นไดวา สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดที่ผูเขารวมงานเคยไปนั้นยังคงมี
สถานที่เดิมๆ ที่เคยไป ยังไมกระจายไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
๑.๒ เพราะเหตุใดทานถึงสนใจไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
ใกลกรุงเทพฯ
- ยังคงมีความเปนธรรมชาติอยู
บรรยากาศดี
- มีความหลากหลายในธรรมชาติมีสวนมะพราว สวนลิ้นจี่ มีการทองเที่ยวทางน้ํา
บรรยากาศรมรื่น
จากขอมูลจะเห็นไดวา จังหวัดสมุทรสงครามมีจุดแข็งอยูที่การเดินทางที่ไมไกลจาก
กรุงเทพฯ และธรรมชาติที่ยังคงสภาพความสมบูรณ และมีความหลากหลายในพื้นที่ดานการทองเที่ยว
๑.๓ ตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามที่ใดที่ทานเคยไป
๑.๓.๑ ตลาดน้ําอัมพวา ทานเคยไปหรือไม ถาเคยไปแลวทานมีความประทับใจ
หรือมีความคิดเห็นอยางไร
- เคยไปตลาดน้ําอัมพวา ประทับใจในอาหาร และวิถีชีวิตดั้งเดิม
๑.๓.๒ ตลาดน้ําบางนอย ทานเคยไปหรือไม ถาเคยไปแลวทานมีความ
ประทับใจหรือมีความคิดเห็นอยางไร
- ไมมีผูรวมงานคนใดเคยไป
๑.๓.๓ ตลาดน้ําทาคา ทานเคยไปหรือไม ถาเคยไปแลวทานมีความประทับใจ
หรือมีความคิดเห็นอยางไร
- เคยไปตลาดน้ําทาคา สินคาราคาไมแพง
จากขอมูลจะเห็นไดวา ผูเขารวมงานสวนใหญจะเคยไปสถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา
เพียงแหงเดียวคือตลาดน้ําอัมพวา ซึ่งมีความประทับใจในวิถีชีวิต และอาหาร
๑.๔ สินคา
OTOP อาหารทะเล และอาหารประเภทใด ที่ทานสนใจและซื้อกลับ
หลังจากมาทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะอะไร
- สมโอ รสชาติดี
- ปลาทู
ทานแลวอรอย
- น้ําตาล
- เกลือ
ราคาไมแพง
- ลิ้นจี่
- ปลาหมึก
จากขอมูลจะเห็นไดวา ผูเขารวมงานสวนใหญนิยมซื้ออาหารทะเล และผลไม
กลับไปเปนของฝาก
๑.๕ ขอเสนอแนะ

๙๗

- ดอนหอยหลอดสถานที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งกอสรางไมเหมาะสมไมเปนธรรมชาติ
เหมือนเมื่อกอน รูสึกเสียดายธรรมชาติเดิมๆที่เคยมีมา รานอาหารบดบังทัศนียภาพ เดี๋ยวนี้แทบมองไมเห็น
ดอนหอยหลอดเลย ควรจะหยุดอนุญาตใหกอสรางรานอาหาร
- ตลาดน้ําอัมพวารสชาติอาหารไมเหมือนเดิม ราคาก็แพงขึ้นกวาเมื่อกอนมาก ทํา
ใหไปแลวไมคอยอยากซื้ออะไร
- ควรจะอนุรักษธรรมชาติของเดิมไว ไมควรสรางสิ่งแปลกปลอมที่ทําลาย
ทัศนียภาพเดิมๆของตลาดน้ําอัมพวา
จากขอมูลจะเห็นไดวา ผูเขารวมงานมีขอเสนอแนะในการใหรักษาความเปน
ธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม วิถีชีวิตดั้งเดิม และใหควบคุณภาพและราคาของสินคาใหเหมาะสม
๒. ไมเคยไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๑ ทานรูจักสถานที่ทองเที่ยวและตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม อยางไร
- ตลาดน้ําอัมพวา ชอบบรรยากาศ
- ไมรูจัก
จากขอมูลจะเห็นไดวา
ถึงแมวาจะมีผูเขารวมงานที่รูจัดตลาดน้ําอัมพวา แตก็ยังมี
ไมนอยที่ยังไมรูจักสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๒ หลังจากทานไดมาเที่ยวชมงานแลว ทานมีความสนใจจะไปทองเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงครามหรือไม เพราะอะไร
มีความสนใจจะไปทองเที่ยวสมุทรสงครามเพราะเปนคนชอบการทองเที่ยว
ชอบไปทานอาหาร
- มีความสนใจเพราะเปนธรรมชาติดี อนุรักษของเกา
จากขอมูลจะเห็นไดวา
ผูเขารวมงานมีความสนใจจะไปทองเที่ยวสมุทรสงคราม
เพราะเปนคนชอบการทองเที่ยว ชอบไปทานอาหารมีความสนใจเพราะเปนธรรมชาติดี อนุรักษของเกา
๒.๓ สินคา
OTOP อาหารทะเล และอาหารประเภทใดที่ทานใหความสนใจเพราะ
อะไร
- สมโอ
- น้ํามะพราว
จากขอมูลจะเห็นไดวา สินคาที่ผูเขารวมงานสนใจจะเปนสินคาประเภทผลไม เชน
สมโอ และอาหารทะเล เชน ปลาทู
๒.๕ ขอเสนอแนะ
- การมาจัดแสดงสินคาของจังหวัดสมุทรสงครามในงานครั้งนี้สถานที่อยูลึกไปหนอย
ควรจะตองมีการประชาสัมพันธใหมากๆ คนมาเที่ยวชมงานจะไดรู
- สถานที่จัดงานทําไดดี
จากขอมูลจะเห็นไดวา การมาจัดแสดงสินคาของจังหวัดสมุทรสงครามในงานครั้งนี้
สถานที่อยูลึกไปหนอย ควรจะตองมีการประชาสัมพันธใหมากๆ คนมาเที่ยวชมงานจะไดรู

๗๕

บทที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได
และประเมินผลแผนพัฒนา รวม ๑๒ โครงการ ดังนี้

มีมติคัดเลือกโครงการที่จะออกติดตาม

- โครงการที่เปนภาพรวมของจังหวัด จํานวน ๓ โครงการ
- โครงการทีอ่ ยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จํานวน ๔ โครงการ
- โครงการทีอ่ ยูในเขตพื้นที่อําเภออัมพวา จํานวน ๓ โครงการ
- โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอบางคนที จํานวน ๒ โครงการ
จากโครงการที่คณะกรรมการฯ ไดคัดเลือก โครงการและออกติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน ไวทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามสามารถดําเนินแลวเสร็จ
จํานวน ๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๕ ดังนี้

โครงการที่เปนภาพรวมของจังหวัด จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ เปนเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) จํานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ
๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๓) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔) ทานคิดวาเปนการวางฐานการกีฬาใหแกนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ทุกประเภท
๕) โครงการนี้ชวยใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน สงเสริมสุขภาพและ
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
๖) ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน

๔.๗๕
๔.๕๐
๔.๐๐
๓.๗๕

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔.๒๕

มากที่สุด

๓.๗๕

มาก

๗๖

๗) ความพึงพอใจในภาพรวมของทานตอโครงการ

๓.๗๕

มาก

๘) ทานคิดวาประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการมากนอยเพียงใด

๔.๕๐

มากที่สุด

รวม

๔.๑๖

มาก

ขอเสนอแนะ
- ปญหาการจราจรชวงพิธีเปดตองแกไข
- ทําใหเด็กมีความคิดสรางสรรคในการคิดรูปแบบ แตยังไมคอยตางจากปกอนเทาใดนัก
- ระยะเวลาที่จัดค่ําเกินไป แมแตผูใหญยังตองกลับกอนเด็กแสดงเสร็จ ระยะเวลาแสดงไมควรเกิน
สองทุม
- เสียงพากไมคอยรูเรื่องเสียงกองเกินไป
- การเปดงานแบบเทวดาเหาะลงมาสวยงาม แปลกและนาตื่นเตน แตตองระมัดระวังเรื่องความ
ปลอดภัย และเหตุขัดของ เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในครั้งตอไป
- ขาดการมีสวนรวมเทาที่ควรของสวนราชการ
- ลําดับขั้นตอนพิธีเปดยังไมไหลลื่นตอเนื่อง
๒. โครงการแกไขปญหาและชวยเหลือเกษตรกรไมผลในฤดูกาล และจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ที่มีลักษณะสงเสริมอาชีพเกษตรกร กลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม รวมกับจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๖๕๙,๒๖๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) จํานวนประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ
๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๓) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔) ทานคิดวาโครงการนี้เปนการแกไขปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา
๕) ทานคิดวาโครงการนี้เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดในฤดูกาลลิ้นจี่
๖) ทานคิดวาโครงการนี้เปนการเผยแพรประชาสัมพันธพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
๗) ความพึงพอใจในภาพรวมของทานตอโครงการ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๕๐
๔.๒๕
๔.๒๕

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๓.๗๕

มาก

๗๗

๘) ทานคิดวาประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการมากนอยเพียงใด

๔.๐๐

มาก

รวม

๔.๐๙

มาก

ขอเสนอแนะ
- ลิ้นจี่ที่เขารวมในการออกรานนอย ผลผลิตที่นํามาจําหนายไมเพียงพอแกผูซื้อ สวนใหญจะเปน
สมโอ อาจเปนเพราะจัดงานกอนฤดูกาล
- การจัดงานกระชับและนาสนใจนาสงเสริมเพราะปนี้ลิ้นจี่มีมาก เปนการสงเสริมและชวยเหลือ
เกษตรกร
- ลิ้นจี่คุณภาพยังไมคอยเต็มที่เทาไร
๓. โครงการรักษแมกลอง
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑๗๖,๖๙๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น วัชพืช ผักตบชวาลนคลอง และแกไข
ปญหาน้ําเนาเสีย
๒) แกไขปญหาคู คลองที่ตื้นเขินกลับมาสวยงาม น้ําใสสะอาด และแกไขปญหา
อุทกภัย
๓) ใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางในองคกรฯ มีจิตสาธารณะ คือ มีจิตที่
คิดสรางสรรคเปนกุศล มุงทําประโยชนในสังคมและสวนรวม
๔) สรางจิตสํานึกใหชุมชนตางๆ ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๕) เกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในการมีสวนรวมที่จะพัฒนาทองถิ่นองคกร
เครือขายและชุมชนใหมีความเขมแข็ง
๖) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๖๗

มากที่สุด

๕.๐๐

มากที่สุด

๔.๓๓

มากที่สุด

๓.๖๗
๓.๖๗

มาก
มาก

๔.๐๐

มาก

รวม

๔.๒๒

มากที่สุด

ขอเสนอแนะ
- เจาของพื้นที่เขารวมกิจกรรมนอยมาก เชน อบต. ชาวบานบริเวณนั้น
- บางจุดยังขาดการมีสวนรวมของคนในพื้นที่

๗๘

- การกําจัดผักตบชวานั้นนอกจากจะนําไปทิ้งหรือนําไปทําปุยทาง อบจ. ควรหาหนวยงานหรือ
สรางงานโดยใชวัตถุดิบที่เปนผักตบชวามาทําใหเกิดมูลคา เชน การทําถานอัดแทง เปนตน

๗๙

โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมาวุธาราม (บังปน) ประจําป ๒๕๕๗
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
นางตะเคียน และวัดธรรมาวุธาราม (บังปน)
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท
องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน เปนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒) การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕) โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น
๖) โครงการนี้เปนการเผยแพรและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

๔.๖๗
๔.๓๓
๔.๓๓
๔.๓๓
๔.๐๐

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

๔.๖๗

มากที่สุด

๗) โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

๔.๐๐

มาก

๔.๓๓

มากที่สุด

รวม

ขอเสนอแนะ
- ควรพิจารณาจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดงาน เชน รําวงยอนยุค มาดึงความ
สนใจการละเลนประเพณี
- ควรพัฒนารูปแบบการจัดใหแตกตางหรือเพิ่มความสนใจทั้งกับชาวไทยทรงดํา และผูรวมงาน
- ควรประชาสัมพันธใหเปนงานระดับประเทศที่จะดึงนักทองเที่ยวเขามา
- ควรใหทางวัดจัดการจราจรใหดีมากกวานี้เพราะถาปลอยรถที่ขนสงหรือรถอื่นๆ เขาไปวิ่งภายใน
บริเวณงานโดยขาดการจัดระเบียบใหชัดเจน ทําใหเสียบรรยากาศ

๘๐

๒. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ “๘๒ พรรษา มหาราชินี ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพฯ”
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) เปนการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๒ พรรษา
๒) เปนการชวยดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน
ปาชายเลนซึ่งมีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาของจังหวัดฯ และชวยลด
สภาพวะโลกรอน
๓) เปนการสรางปราการธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
ดังที่หลายๆ จังหวัดในแถบปากแมน้ําประสบอยู
๔) เปนการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา หวงแหน ตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕) เปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา และการหาแนวทางใน
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
๖) เปนการบูรณาการโครงการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
ภายในจังหวัดฯ และพื้นที่ใกลเคียง สรางความสามัคคีรวมกันในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

๔.๓๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

๓.๖๗

มาก

๓.๖๗

มาก

๔.๓๓

มากที่สุด

๓.๖๗

มาก

๓.๓๓

ปานกลาง

๓.๘๓

มาก

รวม
ขอเสนอแนะ

- จากการปลูกปาทุกป สังเกตเห็นวายังไมคอยไดผลเทาไรแตปนี้เห็นมีกําแพงไมกันน้ําเซาะ คิดวา
ปนี้นาจะไดผลจากการปลูกปามากขึ้น นาจะหาวิธีที่ถาวรและเห็นผลจากการปลูกปามากกวาเดิม
- ตองสรางจิตสํานึกในเรื่องอื่นๆ ดู ไมใชปลูกปาอยางเดียว เชน ฉายวีดีทัศนและมีวิทยากรผูให
ความรูและสรางความสนใจใหมากๆ อยางเชน หวยฮองไคร
- ควรสรุปประเมินแตละครั้งวามีตนไมที่รอดกี่เปอรเซ็นต ที่ไมรอดเพราะอะไร เพื่อมิใหเกิด
การสูญเปลา

๘๑

๘๒

๓.
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบานจัดสรรคลองดาน – บานคลองดาน
หมูที่ ๘,๒ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๒,๕๒๕,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๔๘

มากที่สุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๔๓

มากที่สุด

๓. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในโครงการ
๔. การรายงานผลการดําเนินการโครงการใหประชาชนทราบ

๔.๓๙

มากที่สุด

๔.๓๗

มากที่สุด

๕. การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ
๖. โครงการนี้สามารถแกไขปญหาการในการเดินทางคมนาคมได

๔.๔๔

มากที่สุด

๗. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๘๕
๔.๘๓

มากที่สุด
มากที่สุด

๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๘๗

มากที่สุด

๔.๕๙

มากที่สุด

ประเด็น

รวม
ขอเสนอแนะ
- อยากใหทําตอเนื่องจะไดสะดวกในการสัญจรไปมา

๔. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ หมูที่ ๑๑ ตําบลลาดใหญ เชื่อมตําบลบางแกว
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ โครงการอยูระหวางดําเนินการกอสราง กําหนดการแลวเสร็จ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

๘๓

โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภออัมพวา จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. งานประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๗
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๒๒๕,๒๕๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) จํานวนประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ
๒) โครงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยว และสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
๓) โครงการนี้เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักใน
ความสําคัญของประเพณีที่มีมาแตโบราณ
๔) เปนการเผยแพรและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
๕) ความพึงพอใจในภาพรวมของทานตอโครงการ
๖) ทานคิดวาประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการมากนอยเพียงใด

๔.๐๐
๔.๐๐

มาก
มาก

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๗๕
๔.๒๕
๓.๗๕

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

รวม

๔.๒๑

มากที่สุด

ขอเสนอแนะ
- ปนี้การประชาสัมพันธนอยและงานในพื้นที่พรอมๆ กันหมดทําใหเรือใชในงานขาดและนอยกวา
ทุกป
- ควรเปดงานชวงหัวค่ําตอนประชาชนเริ่มมาทําบุญ จะดีกวาเพราะจะทําใหประชาชนเขารวม
โครงการดวยและเห็นวาภาครัฐใหความสําคัญกับประเพณีดีๆ ของทองถิ่น

๘๔

๒. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) จํานวนประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ
๒) เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม
๓) เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักในความสําคัญของ
ประเพณีการถือศีลอด แสดงความรัก ความสามัคคี
๔) สรางความสัมพันธเชื่อมโยงกันทุกศาสนา ใหเคารพซึ่งกันและกัน เพื่ออยูรวมกัน
อยางสมานฉันท
๕) ความพึงพอใจในภาพรวมของทานตอโครงการ
๖) ทานคิดวาประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการมากนอยเพียงใด

๔.๓๓
๕.๐๐
๔.๖๗

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๐๐

มาก

๔.๓๓
๔.๓๓

มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

๔.๔๔

มากที่สุด

๓. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานกีฬาเอนกประสงคบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๒
วัดเกษมสรณาราม (วงศประชานุเคราะห) ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ โครงการอยูระหวางดําเนินการกอสราง กําหนดการแลวเสร็จ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘๕

โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอบางคนที จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๗
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามรวม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคก ารบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) จํานวนประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ
๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๓) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔) ทานคิดวาโครงการนี้ปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ในจังหวัด
สมุทรสงครามไดตระหนักในความสําคัญของประเพณีที่มีมาแตโบราณ
๕) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
มีนักทองเที่ยวใหความสนใจมากนอยเพียงใด
๖) ความพึงพอใจในภาพรวมของทานตอโครงการ

๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๒๕
๔.๒๕

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๐๐

มาก

๗) ทานคิดวาประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการมากนอย
เพียงใด

๔.๐๐

มาก

รวม

๔.๑๔

มาก

ขอเสนอแนะ
- ปนี้มีนักทองเที่ยวมากขึ้น ทําใหแคะขนมครกไมเพียงพอ
- การประชาสัมพันธดีกวาปที่ผานมา
- เปนการสืบสานประเพณีที่มีความแปลกและหาคอนขางยาก ขอใหประเพณีนี้มีการสืบสานกัน
ตอไป
- เปนโครงการที่เปนเอกลักษณ สามารถจัดเขาปฏิทินการทองเที่ยว แตการทํางานแตละป
กระชั้นชิด ขาดการประชาสัมพันธและควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดงานใหยิ่งใหญ
กวาเดิม

๘๖

- ขนมครกรสชาติไมแตกตางกันเลย คาดวานาจะเปนหมอเดียวกัน ควรใหมีความแตกตางกันจะ
ไดเปรียบเทียบความอรอย เพราะถารสชาติเดียวกันหมดจะมีหลายเตาก็ไมมีอะไรพิเศษ

๘๗

๒. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานกีฬาเอนกประสงคบริเวณโรงเรียนบานคลองตาจา หมูที่ ๓
ตําบลบางยี่รงค อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามรวม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ โครงการอยูระหวางประมาณราคากลางใหม เพื่อประกาศรอบ ๒ เนื่องจากประกาศแลว
ไมมีผูมาเสนอราคา

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินสําหรับสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 50 ป

 20 - 30 ป
 51 - 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี
 อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

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

 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทานจะใหคะแนนองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม เทาใด
ยุทธศาสตรที่ ..................................................................................................

ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
5) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
6) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
7) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 50 ป

 20 - 30 ป
 51 - 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพหลัก

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

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

 อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 อื่น ๆ
 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวมมากนอยเพียงใด

ประเด็น

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
พอใจนอย
พอใจนอย
ปานกลาง
ที่สุด

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ
4) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
5) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น
6) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
รวม

6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(ตัวอยาง)
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................
หนวยดําเนินการ...........................................................................................................................................................
คําชี้แจง แบบประเมินนี้ใชสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ความคุมคาของงาน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใหทําเครื่องหมาย
 หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริงและสอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 50 ป

 20 - 30 ป
 51 - 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี
 อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

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

 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามโครงการดังกลาวมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
นอย
กลาง
(4)
(2)
(3)

นอยที่สุด
(1)

1) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ / กิจกรรม
2) ประชาชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในโครงการ
3) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
4) ประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการ
5) ทานมีความพึงพอใจโครงการนี้มากนอยเพียงใด
6) ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคา และมีประโยชน
ตอทานและประชาชนในพื้นที่มากนอยเพียงใด

6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

