รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๓๒๗

คํานํา
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุ ทรสงคราม ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดจัดทําขึ้น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ไดกําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอต อ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ที่นําไปปฏิ บัติ วาเปนไปตามแนวทาง นโยบายหรือวัตถุป ระสงคที่ตั้ งไวตามยุทธศาสตร ตาง ๆ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนอยางสูง ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวงดวยดี จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
จึ ง หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คณะผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะนําไปใชในการบริหารงานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สารบัญ
หนา
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

๑
๒
๓
๔

บทนํา
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บทที่ ๕ บทสรุปการติดตามและประเมินผล

๑– ๔
๕ - ๑๓
๑๔ – ๖๘
๖๙ – ๗๘
๗๙ – ๘๔

ภาคผนวก
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๔๐ / ๒๕๕๗
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๗๔ / ๒๕๕๗
- ตัวอยางแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
- ประกาศ อบจ.สมุทรสงคราม เรื่อง การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาของการติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ ง
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
อุต สาหกรรม เกษตรกรรม ด า นการทองเที่ย วและบริการ ดานกีฬาและนัน ทนาการ ดานการพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป ซึ่งกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปและนํามาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งในการดําเนินงาน
ดั ง กล า วจะต อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
การดํ าเนิ น งานเป น ไปตามแผนงาน / โครงการตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา นํ า ไปสู ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประชาชนมีค วาม พึ ง พอใจมากน อยเพี ย งใด ผูบ ริ ห ารจะไดนํ า ผล
ไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานในปตอๆ ไป

หลักการและเหตุผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน การติดตามและ
ประเมินผล “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป น แผนที่ มีลั กษณะและองค ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ที่
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผน ดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน เปนการติดตามและประเมินผล “แผนพัฒนาสามป”
ซึ่งเปนแผนที่มีลักษณะและองคประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป และนอกจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ

๒

พั ฒ นาและแผนพั ฒ นาสามป แล ว มี องค ป ระกอบสํ าคั ญที่ ป รากฏในการพัฒ นาทอ งถิ่ น ที่ ตอ งติ ดตามและ
ประเมินผล ประกอบดวย
แผนการดํา เนิน งาน ซึ่งเป นการดําเนิน งานขององคกรปกครองสว นทองถิ่นที่แสดงรายละเอีย ด
แผนงาน โครงการพั ฒนาและกิ จกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้น ที่ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น
ประจําปงบประมาณนั้น
โครงการ ซึ่งเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว

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

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทําโครงการ / กิจกรรมตางๆ ทําใหทราบ
ขอมูล ขอเสนอแนะตางๆ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อจะไดนําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อนํามา
ปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
ทําใหผูบริหาร มีขอมูลสําหรับการกําหนดนโยบาย และบริหารการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จะไดนํารายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรวจสอบวิเคราะห ตามอํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนขอมูลในการจัดทําเปนโครงการ / แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด และเป น กรอบในการกํ า หนดทิ ศ ทาง การพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ไปสู
สถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําผลสําเร็จ ปญหา / อุปสรรคหรือขอบกพรองที่ไดจากการประเมินผลไป
ใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชาชนไดรับประโยชน อยางสูงสุด
๓. ประชาชนไดทราบถึงการผลดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ขององคการบริหารสวน
จังหวัดฯ ที่เขาไปดําเนินการในแตละพื้นที่ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงกับ
ความตองการอยางแทจริง

๓

ระบบติดตามและประเมินผลแผน
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีฐานความคิดวา ระบบติดตามและประเมินผลไม อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด
ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการ
บริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

จากกรอบแนวคิ ดการวางระบบการติดตามและประเมิน ผลที่แสดงจุดเริ่มตน ของระบบ
การติ ดตามวา เริ่ มจากการได รับ ทรั พยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเน นการติด ตามการใชทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบ
เปาหมายที่กําหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบ
เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลาและยังมี
ระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดีระบบติดตาม
และประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนการดําเนินงาน นั่นคือ ถาไดแผนดังกลาวที่สอดคลอง
และเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จ ะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได
หากแต แ ผนไม เ อื้ อต อ การติ ดตาม เช น ขาดความชัดเจน หรื อมีก ารปรับ กิจ กรรมโดยไมไ ดยึ ด แผนการ
ดําเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได

๔

กระบวนการ ขั้นตอน และขอบเขตในการติดตามและประเมินผล
เกณฑในการคัดเลือกโครงการในการออกแบบสอบถาม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจะ
พิจารณาจากโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 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
วิธีการดําเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลใชขอมูลจากวัตถุประสงค
ของโครงการนํามาประมวลสรางเปนแบบสอบถามใหสอดคลองกับโครงการนั้น ๆ ในการทอดแบบสอบถาม
โครงการตางๆ จะนําไปแจกใหประชาชนในพื้นที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือผูที่เขารับการอบรมในกรณีที่
เปนโครงการที่เกี่ยวกับการอบรม และในสวนของโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือก
จะมีแบบสอบถามสําหรับคณะกรรมการฯ ดังกลาว เพื่อตอบแบบสอบถามแลวรวบรวมเก็บแบบสอบถาม
เพื่อนํามาวิเคราะหติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนํามาประมวลผลความเห็นของประชาชนในมุมมอง
ที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

๕

บทที่ ๒
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดกลาวถึงการดําเนินงานดานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาไว ดังนี้
ประกอบดวย

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน ๓ คน
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน ๒ คน
๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวน ๒ คน
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน ๒ คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
คัดเลือกไดอีก
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
๒. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
๓. หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

๖

๔. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นชอบตอผูบริหารทองถิ่น
๕. ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
กลาวโดยสรุปคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว กําหนดใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหมีหนาที่ใน
การกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้งใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้

สมุทรสงคราม

๑.
๒.
๓.
๔.

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นโยบายการบริหารของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

๕. แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
“ เมืองนาอยู คูวัฒนธรรม สงเสริมการศึกษา สรางคุณภาพชีวิต อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง
กาวสูประชาคมอาเซียน ”

แผนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

๗

๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง และยั่งยืน พรอมกาวสู
ประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ควบคูก ับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบานเพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟู
ผูติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะ
ความรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

๘

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกร
ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลอง และชายฝงทะเล
๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หนวยงาน และบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่น
อยางยั่งยืน
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นโยบายการบริหารของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ไดกําหนดนโยบายบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุมจังหวัด/ แผนการบริหารราชการแผนดิน/ นโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะเปนการประสานรวมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น อันจะกอใหเกิดการ
บูรณาการในการแกปญหาที่มีผลกระทบตอประชาชนในจังหวัด และประสานกับองคกรสวนทองถิ่นอื่นใน
การแกปญหาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งประเภทโครงการที่ตองการรวมกันพัฒนาตาม
ศักยภาพของทองถิ่น และเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
สงเสริมกลไกลการตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนเปนเมืองนาอยู เชื่อมโยงทุกมิติทั้งดานคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง อยางมีเหตุผล
ใชหลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ “ภูมิคุมกัน” และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่นมาใชประโยชนอยาง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเปาหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปนเมืองนาอยู ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยมีงานหลักที่จะดําเนินการ ๔ ดาน ดังนี้
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การศึกษา สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สนับสนุนสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมสนั บสนุนใหมีกิจกรรม โดยเนนที่โรงเรียนใหมีคุณภาพที่
ทัดเทียมกัน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนใหพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ
เชน
๑) เพิ่มจํ านวนครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมการสอนพิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน ทุกระดับการศึกษา
๒) สนับสนุนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอกับการศึกษาทุกระดับ
๓) ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น แหล ง การศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
๔) สงเสริมความรวมมือระหวางชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษารวมกันใน
รูปแบบ ทวิภาคี
๕) สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ทุ น การศึ ก ษา สํ า หรั บ ผู ด อ ยโอกาสอย า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง
๖) สนับ สนุ น งบประมาณใหกับ โรงเรีย น ในการจัดกิจ กรรมสงเสริมผูเรีย น ดานกีฬา
ดานศิลปะคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษวัฒนธรรม ฯลฯ
๗) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยมีเครือขายและ
ชุมชนที่หลากหลายรวมกันจัด
๒. การกีฬาและศาสนา
๑) สงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดการแขงขันกีฬา
ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนและประชาชน ให
มีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬา ปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬาใหแกเยาวชน จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธระหวางชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด ตลอดจนเครือขายระหวาง
จังหวัด

๑๐

อาชีพ

๒) สร างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับการจั ดการแขงขัน กีฬาระดับชาติ และระดับ

๓) ส ง เสริ ม ผู ที่ มี ค วามสามารถด า นกี ฬ าให เ ป น ตั ว แทนของจั ง หวั ด ระดั บ เขต
ระดับประเทศ ระดับอาชีพ
๔) สนั บ สนุ น งบประมาณด านอุ ป กรณ กีฬา และจัดการแข งขัน กีฬา เพื่อ สงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอและทั่วถึง
๕) รวมมือกับชมรม สมาคมหนวยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิตางๆ ในการจัดการ
แขงขันกีฬาทุกประเภท รวมทั้งอนุรักษกีฬาพื้นบาน ที่เหมาะสมกับชุมชนทองถิ่น
๖) สงเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา การเผยแพรศาสนา สุขภาพอนามัยพระภิกษุสงฆ
เพื่อใหเปนประโยชนดานจิตใจตอชุมชน ใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนธรรมและรวมประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวไดรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
๗) สงเสริมสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางดานจิตใจ และกิจกรรมชุมชนที่เปนประโยชน
ตอทองถิ่น เชน ๕ รั้วปองกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาจิตใจเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ
๓. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหการสงเคราะหและการสนับสนุน การ
พัฒนาแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดกิจกรรม การออกกําลัง
กาย การตรวจสุขภาพประจําป การจัดหาที่อยูอาศัย การเปดโอกาสใหแสดงศักยภาพของตนและมีสวนรวมใน
กิจกรรมของทองถิ่น การสงเสริมใหมีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุม ชมรมและสมาคม ในการเสริมสรางปองกัน
และดูแลสุขภาพ
๔. การพั ฒ นาเด็ ก เยาวชน และสตรี ใหส ตรีมีบ ทบาทในการพัฒ นาศักยภาพของสตรี
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมเพื่อจัดทํากิจกรรมที่พัฒนาทองถิ่น
ศาสนา การกีฬาและนัน ทนาการ การใหไดรับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๕ .การสาธารณสุข เผยแพรความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่เปนปญหาสําคัญในทองถิ่น จัดหา
วัสดุอุปกรณในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เสริมสรางภูมิคุมกันโรค รวมถึงสรางเสริมพฤติกรรมรัก
สุขภาพ จัดกิจกรรมลดมลภาวะและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สงเสริมพัฒนาผูนํากิจกรรมเพื่อสุขภาพใน
ทุกสถานที่ ออกกําลังกายของชุมชนทองถิ่น
๖. การปองกันยาเสพติด สรางเครือขายเด็กและเยาวชนใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ทองถิ่นหางไกลยาเสพติด และสามารถรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุมเปาหมายอื่นตอๆไป
จัดตั้งกลุมอาสาแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนใหทุกคนมีสวนรวมในการสอดสองดูแล สรางความตระหนักถึง
ภัยยาเสพติดผานสื่อตางๆ และจัดหาพื้นที่สาธารณะใหเยาวชนไดแสดงออกทํากิจกรรมเชิงบวก
๗. สร า งเครื อข ายความรว มมือกับ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการสรางเสริม ปองกัน ดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพใหทุกเพศทุกวัย

๑๑

องคความรู

๘. การอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๑) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหมีการสืบคน บันทึกและถายทอด

๒) สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมและ
วิถีชีวิตอยางพอเพียง ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) บูรณาการการวางยุทธศาสตรดานนี้กับองคกรภาคประชาชน ภาครัฐ สภาวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ
๙. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม แม น้ํ า ลํ า คลอง ป า ชายเลน พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า จั ด ภู มิ ทั ศ น ใ นชุ ม ชน จั ด ให มี อ าสาสมั ค รพิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒) ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เป น แกนนํ า ในการจั ด การลุ ม น้ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี
สวนรวมของประชาชนทองถิ่นดั้งเดิม
๓) รณรงคลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ เปนแกนนําในการจัดระบบ
กํ า จั ด ขยะรวมของจั งหวั ด เสริ มสร า งศั กยภาพของชุม ชนในการจัด การขยะมูล ฝอย ขยะในคู คลองและ
ผักตบชวา
๔) การแกไขคุณภาพน้ําและน้ําเสียโดยประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นกับภาคี
เครือขายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมถึงสงเสริมงานวิจัยชุมชน เชนการประสานความรวมมือกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว. ) หรือสํานักงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือสถาบันการศึกษา
๕) การจัดการภูมิทัศนเมือง เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและสวยงามของ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดระบบสายไฟฟา สายโทรศัพทและอื่นๆลงใตดิน
๖) สงเสริมการประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
พลังงานทดแทน
ดานการเพิ่มรายได
๑. ส งเสริ มเกษตรอิ น ทรีย สูส ากล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพีย งตามศักยภาพของชุมชน
สงเสริมกิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ใหเขมแข็งยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ ทาง
การเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาอาชีพโดยสงเสริมการรวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคาและ
รายได เชน กลุมเกษตรกรทํานาเกลือ กลุมทําสวนมะพราว กลุมเกษตรมะขามเทศ กลุมประมง เปนตน
๒. พัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ เพื่อรับรองการแขงขันของประชาคมอาเซียน
๓. ประสาน และสนับสนุ น รวมมือกับ หนวยงานที่เ กี่ยวของ กําจัดศัตรูพืชอย างเปนระบบ
สงเสริมใหมีมาตรการปองกัน และเฝาระวังศัตรูพืชอยางตอเนื่อง
๔. มีการวิจัยผลกระทบดานผลผลิต สายพันธุพืช และสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด
๕ .สงเสริมการตลาดในทองถิ่น และจัดสรางตลาดกลางรองรับสินคาดานการเกษตร
ดานประมง

๑๒

ประมงน้ําจืด

๖. สรางเครือขายความรวมมือ ในการจําหนายสินคาในระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ
๗. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงกําเนิดของสัตวน้ํา ฟนฟูประมงชายฝงทะเล และ

๘. พัฒนาแหลงทองเที่ยว ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กอเกิดรายไดกับ
ชุมชน และเกิดความยั่งยืน
๙. ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว ใหสอดคลองกับธรรมชาติของชุมชน ปรับปรุงเสนทาง
ปายบอกทาง การจราจรใหสะดวกและปลอดภัย
๑๐. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การทองเที่ยว การเรียนรู เชน แหลงเรียนรูใน
การทํานาเกลือ การทําน้ําตาลมะพราว การทําสวนมะขามเทศ
๑๑. ให บ ริ ก ารกั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว โดยจั ด รถรั บ ส ง และจั ด หาที่ จ อดรถให อ ย า งพอเพี ย ง
๑๒. สงเสริมพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนเมืองทองเที่ยว “มาแมกลองเที่ยวไดทุกวัน”
โดยพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว เส น ทางท อ งเที่ย วภายใต แนวคิ ดของการรั กธรรมชาติ เสน หท างวัฒ นธรรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อสุขภาพ “Maeklong by nature” เปดประตูรับชาวโลก “มาเมืองไทยตองไปแม
กลอง” สรางเครือขายการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น กลุมจังหวัด และระดับชาติ
๑๓. สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑) ปรับปรุงเสนทางคมนาคมระหวางตําบล โดยใหมีเสนทางที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อประโยชนในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสินคา ระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการดานผังเมืองรวม เพื่อสงเสริมและสรางบรรยากาศการลงทุน
๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ใหประชาชนไดมีน้ําอุปโภค บริโภคที่ สะอาด
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ บริ ห ารจั ด การทรั พยากรน้ํ าให เหมาะสม และสอดคลอ งกั บ สภาพพื้น ที่ ซึ่ งเปน แหล ง น้ํ า
ธรรมชาติ เพื่อใชประโยชนในดานเกษตรกรรมอยางคุมคาและทั่วถึง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การฟนฟู อนุรักษแหลงกักเก็บน้ํา คูคลองสงน้ํา คุณภาพน้ํา รวมทั้งการใชน้ําผิวดิน ใหเกิดประสิทธิภาพ
๓) บู ร ณาการกั บ องคกรภาคเอกชน เชน สภาอุต สาหกรรม หอการค า กลุ มเกษตร
ประมง พาณิชย องคกรการกุศล และอื่นๆ จัดทํายุทธศาสตรและรวมกันขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน มีทิศทาง และเปนรูปธรรมรวมทั้งการสรางนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
ดานการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
๑. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการกับทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรม
ฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดใหมีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุ
อุ ป กรณ กู ภั ย การบู ร ณะฟ น ฟู ส ภาพชี วิต ความเปน อยูและจิต ใจผูที่ไ ดรับ ความเสีย หายจากสาธารณภั ย
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
เขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนเองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น กําหนดนโยบายและประเมินผลโครงการ
สําคัญที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอม การตรวจสอบการทํางานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส
มีหลักธรรมาภิบาล
๓. สงเสริมการสรางเครือขายองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประสานการ
พัฒนาทองถิ่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๔. สงเสริมการใหประชาชนมีความรูเรื่องประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อ
อาทร และสมานฉันท ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑๓

ดานการพัฒนาองคกร
๑. พัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น และการกระจายอํานาจทางการคลัง เพื่อใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้น
๒. กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสํ า หรั บ ข า ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๓. ส งเสริ ม และสนั บ สนุน การพัฒ นาองคกรตามหลั กธรรมาภิบ าล ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรสูระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม
๕ .สงเสริมศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ
๖. เสริมสรางความสัมพันธฝายบริหาร นิติบัญญัติและขาราชการ พนักงาน เพื่อความเปน
เอกภาพ มุงการพัฒนาจังหวัดแบบองครวม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนพัฒนาสามป หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่ โดยนําโครงการที่บรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณนั้นๆ มากําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนกับ
แผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นภายในจังหวัด นอกจากนี้แผนการดําเนินงานยังเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป แลว
๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
เขาไปดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๔

บทที่ ๓
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุ ทรสงคราม ประกอบด ว ยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล ๒ แบบ
ซึ่งเปนแบบรายงานจากคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังแผนภูมิ

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๓/๑
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

๑๕

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

๑๖

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดประกาศแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และ
แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓ และฉบับที่ ๔ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
- เพิ่มเติม ฉ ๑
- เพิ่มเติม ฉ ๒
- เพิ่มเติม ฉ ๓
- เพิ่มเติม ฉ ๔
รวม
๒. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข สงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะการกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- เพิ่มเติม ฉ ๑
- เพิ่มเติม ฉ ๔
รวม
๓. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย
- เพิ่มเติม ฉ ๑
รวม
๔. การพัฒนาและ
การสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
- เพิ่มเติม ฉ ๑
รวม
๕. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รวม
๖. การพัฒนาดานการ
บริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี
- เพิ่มเติม ฉ ๑
- เพิ่มเติม ฉ ๔
รวม
รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๘
๒๕๕๙
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
๓๓
๗๑,๒๔๕,๔๕๑
๓๔
๑๓๑,๕๕๙,๘๐๐

๒๕๖๐
โครงการ
งบประมาณ
๑๕
๗๕,๑๔๓,๓๐๐

โครงการ
๘๒

รวม
งบประมาณ
๒๗๗,๙๔๘,๕๕๑

๒๗
๑
๔
๒
๖๗
๔๙

๖๖,๗๔๙,๔๐๗
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๘,๘๐๐,๐๐๐
๓,๘๔๕,๐๐๐
๑๖๓,๖๓๙,๘๕๘
๘๗,๕๒๓,๘๐๐

๑
๓๕
๔๑

๑,๙๕๐,๐๐๐
๑๓๓,๕๐๙,๘๐๐
๖๒,๐๘๘,๘๐๐

๑
๑๖
๓๘

๑,๙๕๐,๐๐๐
๗๗,๐๙๓,๓๐๐
๕๐,๑๕๓,๘๐๐

๒๗
๑
๔
๔
๑๑๘
๑๒๘

๖๖,๗๔๙,๔๐๗
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๘,๘๐๐,๐๐๐
๗,๗๔๕,๐๐๐
๓๗๔,๒๔๒,๙๕๘
๑๙๙,๗๖๖,๔๐๐

๑๔
๖๓
๗

๓๑,๐๗๗,๐๐๐
๑๒๐,๕๘๕,๘๐๐
๘๒๔,๔๐๐

๔๑
๔

๖๒,๐๘๘,๘๐๐
๓๗๔,๔๐๐

๓๘
๔

๕๐,๑๕๓,๘๐๐
๓๗๔,๔๐๐

๑๔
๑๔๒
๑๕

๓๑,๐๗๗,๐๐๐
๒๓๐,๘๔๓,๔๐๐
๑,๕๗๓,๒๐๐

๑
๘
๑๕

๑,๙๙๕,๒๐๐
๒,๘๑๙,๖๐๐
๘๕,๘๕๐,๐๐๐

๔
๑๓

๓๗๔,๔๐๐
๑๘,๓๐๐,๐๐๐

๔
๑๒

๓๗๔,๔๐๐
๑๕,๒๐๐,๐๐๐

๑
๑๖
๔๐

๑,๙๙๕,๒๐๐
๓,๕๖๘,๔๐๐
๑๑๙,๓๕๐,๐๐๐

๑
๑๖
๕

๕๐๐,๐๐๐
๘๖,๓๕๐,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐

๑๓
๕

๑๘,๓๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๒
๔

๑๕,๒๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑
๔๑
๑๔

๕๐๐,๐๐๐
๑๑๙,๘๕๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๕
๑๑

๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๗,๓๓๗,๔๔๐

๕
๒

๑,๕๐๐,๐๐๐
๕๘๕,๘๐๐

๔
๓

๑,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๑๕,๖๐๐

๑๔
๑๖

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๓๑,๔๓๘,๘๔๐

๖
๒
๑๙

๕,๔๗๕,๐๐๐
๕๕๑,๐๐๐
๓๓,๓๖๓,๔๔๐

๑
๓

๑๐๐,๐๐๐
๖๘๕,๘๐๐

๑
๔

๑๐๐,๐๐๐
๓,๖๑๕,๖๐๐

๘
๑
๒๕

๕,๖๗๕,๐๐๐
๕๕๑,๐๐๐
๓๗,๖๖๔,๘๔๐

๑๗๘

๔๑๖,๒๕๘,๖๙๘

๑๐๑

๒๑๖,๔๕๘,๘๐๐

๗๘

๑๔๗,๔๓๗,๑๐๐

๓๕๖

๗๗๘,๑๖๙,๕๙๘

๑๗

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
คําชี้แจง เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไว
การจัดทําขอบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และการบริหารงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนําโครงการในแผนพัฒนาสามป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ไปสู
การปฏิบัติ ดังนี้
ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาฯ ป ๒๕๕๘
โครงการ

งบประมาณ

จัดทํางบประมาณป ๒๕๕๘
โครงการ

งบประมาณ

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๓๓

๖๙,๐๒๕,๔๕๑

๒๔

๒๘,๙๖๗,๙๐๐

๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๔๙

๘๗,๕๒๓,๘๐๐

๔๓

๖๔,๕๘๔,๘๐๐

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความ
สงบเรียบรอย

๗

๘๒๔,๔๐๐

๕

๑,๑๐๑,๔๐๐

๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๑๕

๘๕,๘๕๐,๐๐๐

๗

๕,๙๕๐,๐๐๐

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๕

๙,๕๐๐,๐๐๐

๒

๑,๙๕๐,๐๐๐

๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี

๑๑

๒๗,๓๓๗,๔๔๐

๑๑

๑๑,๕๔๔,๑๔๐

รวม

๑๒๐

๒๘๒,๒๘๑,๐๙๑

๙๒

๑๑๔,๐๙๘,๒๔๐

จากตารางในปงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ จํานวน ๑๒๐ โครงการ
นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน ๙๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๗ งบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ
จํานวน ๒๘๒,๒๘๑,๐๙๑ บาท งบประมาณที่นําไปพัฒนา จํานวน ๑๑๔,๐๙๘,๒๔๐ บาท คิดเปนรอยละ
๔๐.๔๒

๑๘

ตารางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูระหวางการ
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๒๑

๒๒.๘๓

๒

๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๓๕

๓๘.๐๔

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษา
ความสงบเรียบรอย

๓

๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

จํานวนโครงการ
ที่ไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

๒.๑๗

๑

๑.๐๙

๒๔

๒๖.๐๙

๒

๒.๑๗

๖

๖.๕๓

๔๓

๔๖.๗๔

๓.๒๖

-

-

๒

๒.๑๗

๕

๕.๔๓

๔

๔.๓๕

๑

๑.๐๙

๒

๒.๑๗

๗

๗.๖๑

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

๒

๒.๑๗

-

-

-

-

๒

๒.๑๗

๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี

๑๐

๑๐.๘๗

-

-

๑

๑.๐๙

๑๑

๑๑.๙๖

รวม

๗๕

๘๑.๕๒

๕

๕.๔๓

๑๒

๑๓.๐๕

๙๒

๑๐๐

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

จํานวน รอยละ

๑๙

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

๔.๒๐

มาก

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๔.๐๒

มาก

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔.๒๐

มาก

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๔.๑๖

มาก

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๔.๑๒

มาก

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๒๖

มากที่สุด

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

๔.๓๐

มากที่สุด

๘) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๔.๒๖

มากที่สุด

๔.๒๐

มาก

ประเด็นคําถาม

ภาพรวม

สรุป ผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๒๐ อยูในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดและประโยชนท่ี
ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖ และความพึงพอใจที่มีคานอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๐๒

๒๐

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน ใหไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๙.๐๐

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๙.๒๐

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๙.๐๐

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๖๖

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๘๔

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๕๔

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๘.๘๔

๘) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๖๖

ภาพรวม

๘.๘๔

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนา และสงเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย คะแนน อยูระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีคะแนนมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๒๐ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๐๐ และความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ การดําเนินงาน
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีคาเฉลี่ย ๘.๕๔

๒๑

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสรางสุขภาพ
อนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายใตกรอบแนวคิดคานิยม ๑๒ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง และยั่งยืน พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อนบานเพื่อเตรียมความพรอม
การเขาสูประชาคมอาเซียน

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๘.๘๖
๗.๗๐
๘.๗๘
๘.๙๐
๘.๙๘
๙.๐๔
๙.๐๖
๘.๖๘

ภาพรวม

๘.๗๕

ประเด็นคําถาม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๕
คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีคะแนนมากที่สุดคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๙.๐๖ รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๙.๐๔ และความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย ๗.๗๐

๒๒

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑ บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๖

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๘๗

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๒๖

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๔๘

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๓

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๔๗

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๘.๕๒

๘) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๑๙

ภาพรวม

๘.๓๔

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๓๔ คะแนน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
มีคะแนนมากที่สุดคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ
๘.๕๒ รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๔๗ และความพึงพอใจ
ที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ย ๗.๘๗

๒๓

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
๔.๑ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะ ความรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร และประมง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขาย
การตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร
และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๗๖
๗.๗๒
๗.๖๔
๘.๑๔
๘.๓๘
๘.๓๐
๘.๐๖
๘.๓๐

ภาพรวม

๘.๐๔

ประเด็นคําถาม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๔ คะแนน เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว มีคะแนนมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๓๘ รองลงมาคือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๓๐ และความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย ๗.๖๔

๒๔

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
๕.๑ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลอง และชายฝงทะเล
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๕๖

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๖๖

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๔

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๖๒

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๗๘

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๗๐

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๘.๑๔

๘) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๘๔

ภาพรวม

๘.๔๗

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มีคะแนนมากที่สุดคือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๘๔
รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๗๘
และความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
โดยมีคาเฉลี่ย ๗.๖๖

๒๕

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๕๒

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๘.๐๔

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๑๒

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๒๔

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๒๐

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๔๖

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

๘.๔๒

๘) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๔๔

ภาพรวม

๘.๓๑

สรุป ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๓๑ คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี มีคะแนนมากที่สุดคือ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๕๒ รองลงมาคือ การ
ดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘.๔๔ และความพึงพอใจที่มคี ะแนนนอยที่สุดคือ
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย ๘.๐๔

๒๖

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
----------------------------------------------------------------------------ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

คะแนนที่ได

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๐

๘.๘๒

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

๒๕

๒๓.๘๒

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย

๖๕

๖๒.๗๒

๓.๑ วิสัยทัศน

(๕)

(๕)

๓.๒ พันธกิจ

(๕)

(๔.๘๘)

(๑๐)

(๙.๖๓)

(๕)

(๕)

๓.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(๑๕)

(๑๔.๐๗)

๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(๑๐)

(๙.๒๖)

๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร

(๑๕)

(๑๔.๘๘)

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร
๓.๔ เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร

รวม

๑๐๐

๙๕.๘๘

๒๗

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานโครงการ
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
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

๕
๔
๓
๒
๑

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
จํานวนชั้น

=
=

๕–๑
๕
๐.๘

๒๘

จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
ระดับความคิดเห็น

ระดับคะแนน

มีระดับนอยที่สุด
มีระดับนอย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมาก
มีระดับมากที่สุด

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

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ
ที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๓๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการเจริญจิตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๗
๒. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ประจําป ๒๕๕๗
๓. โครงการถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘
๕. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘
๖. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ (GAT : O - NET) ใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
๗. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต “ผูสูงอายุ พึ่งตนเอง และชวยสังคม” ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
๘. โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๘
๙. โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘
๑๐. โครงการรักษแมกลอง
๑๑. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
๑๒. โครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ประจําป ๒๕๕๘ จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓. โครงการงานประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๘
๑๔. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมมาวุธาราม (บังปน) ประจําป ๒๕๕๘
๑๕. โครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” และสืบสานกีฬา วาวไทย “ชักวาวกลางแมน้ํา”
ประจําป ๒๕๕๘

๒๙

๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๘
๑๗. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๘
๑๘. โครงการเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
๑๙. โครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘
๒๐. โครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใจจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๘
๒๑. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๒. โครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๒๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒๔. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพหางไกลยาเสพติดองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘
๒๕. โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๘
๒๖. โครงการวันคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม “พัฒนาเทคโนโลยี สูการพัฒนาคนพิการอยางยั่งยืน”
๒๗. โครงการ “ปนรอยดวงใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา”
๒๘. โครงการพัฒนาเครือขายและรณรงคเฝาระวังปญหาการทองเที่ยวที่แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก
๒๙. โครงการสงเสริมอาชีพและขยายตลาดสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงครามสูตลาดระดับประเทศ
๓๐. โครงการกอสรางกําแพงกั้นดินพรอมทางเดินเทาสายเลียบทางรถไฟชุมชนชุมสายโทรศัพท
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายคลองโคน – บานนายนรินทร หมูที่ ๒
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๓๐

การวิเคราะหประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ
การวิเคราะหความพึงพอใจของโครงการที่ไดดําเนินการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของประชาชนให มากที่สุด โครงการ
ภายใตยุทธศาสตร มีวัตถุประสงค เปาหมายที่แตกตางกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหเขากับสภาพของแตละโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการเจริญจิตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรวมพลังเจริญจิตตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๗
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๙๓ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๕ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๖๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ ทราบการ
จัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๓ อยูในระดับมากที่สุด
ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒) การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔) เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหเขมแข็ง ปราศจากทุกข โศก โรคภัย
แกประชาชน
๖) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๗) เปนการสงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัดสมุทรสงคราม

๔.๕๑
๔.๐๒
๔.๓๕

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔.๗๙

มากที่สุด

๔.๖๐

มากที่สุด

๔.๓๕
มากที่สุด
๔.๓๕
มาก
๔.๔๓
มากที่สุด
รวม
สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๙
รองลงมาคือ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหเขมแข็ง ปราศจากทุกข โศก โรคภัย แกประชาชน โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๖๐ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒
ขอเสนอแนะ
- ควรจัดที่นั่งสําหรับพระสงฆควรสูงกวานี้ มองดานลางไมเห็น
- ขอใหจัดอยางนี้ทุกป จะไดรวมพลังใหประชาชนจงรักภักดีพระเจาอยูหัวของชาวไทย
- จัดงานไดสวยงามมากๆคะ ชอบคะ
- เรื่องอาหารเลี้ยงฟรี ควรที่จะแบงรานวา ๑๗.๐๐ น. ออกไดกี่รานและทยอยออก
- ประชาสัมพันธ ใหมากกวานี้ เพราะบางคนเขาใจวา งานมีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ขอใหจัดแบบนี้ตลอดไป จะดีมาก ขอใหมีการจัดพิธีแบบนี้เพื่อถวายแดองคพอหลวง
- ขอใหประชาสัมพันธตั้งแตเนิ่นๆ และบอกดวยวาใหใสชุดขาวมาสวดมนตดวยคะ

๓๑

๒. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง
ตามครรลองวิถีพอเพียง ประจําป ๒๕๕๗ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๑๙๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๘ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว
ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๙๗ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. สถานที่จัดงานมีความสะอาด เหมาะสม และความสะดวก
๔. ดานการจราจร
๕. สถานที่จอดรถ
๖. แสงสวางบริเวณงาน
๗. การจัดการประกวด มีความเหมาะสม
๘. โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น
๙. โครงการนี้ชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของประเพณีโบราณ
๑๐. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
๑๑. กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความเหมาะสม
รวม

คาเฉลี่ย

๓.๙๗
๓.๘๗
๓.๘๓
๓.๔๖
๓.๔๐
๓.๘๑
๓.๙๙

ระดับ
ความพึงพอใจ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๔.๓๙

มากที่สุด

๔.๓๒

มากที่สุด

๔.๔๖
๔.๑๑
๓.๙๗

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยสงเสริม
การทองเที่ยวของจังหวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๖ รองลงมาคือ โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
สถานที่จอดรถ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๐
ขอเสนอแนะ
- บริเวณริมแมน้ําเปนสถานที่ที่มีผูคนสนใจมากควรจัดเกาอี้นั่งไวรองรับ
- ถังขยะนอย ที่จอดรถนอย หองน้ําความสะอาดนอย
- การหาที่จอดรถยาก การจราจรติดขัดมาก

๓๒

๓. โครงการพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป ๒๕๕๗
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ประจําป ๒๕๕๗ สุม สอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๙ ชุด คิดเปน
รอยละ ๘๙ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการบุคคลอื่น
ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ อยูในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒) การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔) ระยะเวลาที่จัดมีความเหมาะสม
๕) เกิดความสามัคคีระหวางผูนําทองถิ่นกับประชาชน
๖) ทําใหอนุชนรุนหลังไดทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระเจาตากฯ
๗) ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

๔.๐๘
๓.๘๙
๔.๑๘
๔.๑๒
๔.๒๔

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

๔.๕๑

มากที่สุด

๔.๓๐
๔.๑๙

มากที่สุด
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทําใหอนุชนรุนหลังได
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจาตากฯ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๑ รองลงมา
คือ ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ และความพึงพอใจ ที่มีคานอยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๙
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการประชาสัมพันธมากกวานี้ เพราะวาคนตางจังหวัดไมรู
- เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระองคทาน สมควรจัดงานสมโภชใหยิ่งใหญ ซึ่งเห็นควร
ใหจัดงาน เพื่อประกาศพระเกียรติคุณใหพระองคทานตลอดไป
- รูสึกดีใจมากที่มีการจัดงานรําลึกถึงพระเจาตากสินมหาราช เปนการปลูกจิตสํานึกใน
การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขอใหมีการจัดงานแบบนี้ตอไปนะคะ
- การประสานงานจัดงานควรพรอม

๓๓

๔. โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข
ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๗๖ ชุด คิดเปนรอยละ
๘๘.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย
๔.๒๒ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. เปนการสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ไดรวมกันออกกําลังกายดวยการ
เดิน-วิ่งทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง
๔. เปนการสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ไดรวมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
๕. เปนการสงเสริมการทําความดีถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
๖. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
๗. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
รวม

๔.๒๓
๓.๘๐

ระดับ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก

๔.๓๑

มากที่สุด

๔.๓๐

มากที่สุด

๔.๕๕
๔.๑๔
๔.๑๘
๔.๒๒

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้เปนการสงเสริม
การทําความดีถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๕ รองลงมาคือ เปนการสงเสริม
ใหเยาวชน ประชาชน ไดรวมกันออกกําลังกายดวยการเดิน - วิ่งทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๓๑ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๘๐
ขอเสนอแนะ
- ควรจัดงานตอนเชาจะเปนการดี ตอนเย็นแดดรอนกลับบานลําบาก อันตรายหาก
กลับบานมืด ผูใหญไมควรใหเด็กๆ รอนาน
- ควรปลอยตัวใหไวกวานี้นักเรียนบางคนกลับบานไมได ควรปรับปรุงอยางยิ่ง
- ควรเปลี่ยนเวลาในการจัดกิจกรรมเปนชวงเชา
- การประชาสัมพันธไมคอยครอบคลุม ครั้งหนาควรจัดชวงเชา

๓๔

๕. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวม
โครงการ จํานวน ๒๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๒๑๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๖.๔๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตาม
รายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น

๑. การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสอดคลองกับโครงการ เชน
การแสดงบนเวที ซุมเกมสตาง ๆ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีความสนุกสนาน เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางครอบครัว
๖. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี รับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง
๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๔๙
๔.๑๓

มากที่สุด
มาก

๔.๒๔

มากที่สุด

๔.๑๘

มาก

๔.๔๔

มากที่สุด

๔.๓๑

มากที่สุด

๔.๓๖
๔.๓๑

มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๙ รองลงมาคือ เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีความสนุกสนาน เสริมสรางความสัมพันธระหวางครอบครัว คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มี
คานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓
ขอเสนอแนะ
- เวลารับบัตรเร็วเกินไป
- การจับรางวัลบางครั้งเด็กไมอยูหนาเวที ไมมีโอกาสไดของรางวัล ควรใหเด็กจับ
รางวัลเองตามบัตรที่ได

๓๕

๖. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ (GAT : O - NET) ใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
๖.๑. GAT ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา จํานวน ๓๘๖ ชุด คิดเปนรอย
ละ ๙๖.๕๐ ผลการประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับความพึงพอใจของโครงการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ 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. เปนการสรางโอกาสทางการศึกษาทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับการศึกษา
๙. เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม

๔.๔๖
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๖๑
๔.๔๕
๔.๒๒
๔.๔๓
๔.๕๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๔

มากที่สุด

รวม

๔.๔๒

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๑ รองลงมาคือ เปนการสรางโอกาสทางการศึกษา ทําใหเกิดความ
เสมอภาคในการรับการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ วิชาที่สอนมีความ
เหมาะสมคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๒
ขอเสนอแนะ
-

ขอใหมีอีกเพื่อรุนนองจะไดเขารวมและทําการทบทวนความรู
บางวิชาเนื้อหาเยอะไมเพียงพอกับเวลา อยากใหมีเวลามากกวานี้
อยากทานอาหารกลองที่หลากหลายสลับเปลี่ยนทุกๆวัน
ควรปรับปรุงเรื่องหองน้ํา
สถานที่กวางเหมาะสม แตแสงสวางไมทั่วถึงมองไมคอยเห็นเด็กตองอานหนังสือเสีย
สายตา
- อาหารเบรกเปนขนมปงเยอะไปหนอย

๓๖

๖.๒ O-Net ระดับประถมศึกษาปที่ ๖
สุมสอบถามจํานวน ๕๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา จํานวน ๔๘๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๗.๖๐ ผลการ
ประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
๔.๔๖ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

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

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๔๗
๔.๒๘
๔.๑๙
๔.๗๒
๔.๖๐
๔.๕๑
๔.๑๓

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

๔.๕๘

มากที่สุด

๔.๖๒

มากที่สุด

๔.๔๖

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๒ รองลงมาคือ เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๒ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุด คือ ระยะเวลา
ในการจัดโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓
ขอเสนอแนะ
- อยากใหหองน้ําสะอาดกวานี้ รักษาความสะอาดหองน้ํา
- ปรับปรุงการจัดเกาอี้และโตะ เดินไมสะดวก และเขาออกลําบาก
- อยากใหมีเจาหนาที่มาดูแล เพราะเมื่อวันพฤหัสบดีที่โรงเรียนวัดโคกเกตุและโรงเรียน
อื่นอยูทําเวร มีขยะเยอะมาก
- อยากใหโครงการนี้มีอีกหลายๆป มีเกมใหเลนมีของขวัญทําใหเด็กไมเบื่อไมงวง
- อยากใหมีการถามคําถามแลวแลกของรางวัล
- ไดความรูในสิ่งที่ไมรู ของกินอรอย ครูสอนสนุกเปนกันเองมาก เรียนไมเบื่อ
- วิทยากร ควรใชคําถามที่สุภาพ เหมาะสมกับนักเรียน (นักเรียนจะเอาเปนแบบอยาง)
สถานที่เหมาะสม แตจํานวนนักเรียนแออัดมากเกินไป

๓๗

- ถาใชเวลาในวันหยุดไดจะดีกวาเพราะจะไดไมเสียเวลาในการเรียนปกติ
นักเรียนมากทําใหเกิดความสนใจนอย คุณครูผูควบคุมควรมีมาตรการในการดูแลเด็ก
ของแตละโรงเรียนใหเขมงวดกวานี้
- สนุกมากคะชอบคุณครูมิวมากเลยคะครูมิวเขานารักมากเลยคะชอบเรียนกับครูอน
มากคะมาวันแรกสนุกมากคะ
- เปนโครงการที่ดีมากผมวาหนาจะจัดโครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการตอไปนะ
ครับและ (o-net) ของเด็ก ป.๖ จะไดคะแนน (o-net) ดี และจะเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในโครงการ (o-net) และที่นี่ก็มี อาหารกลางวัน และชวงพัก
เบรกที่พอดี
- นาจะมีการขยายหองเรียนใหญกวานี้เพราะคับแคบเกินไปครับ
- วิชาคณิตศาสตรตะโกนเสียงดังเกินไปฟงไมคอยรูเรื่อง สอนไมครบทุกเนื้อเรื่อง แตก็
สอนดี วิชาภาษาอังกฤษ,ไทย, ดีมาก วิชาวิทยาศาสตร ไมครบทุกเรื่อง
- ควรจัดเวลาในการสอนใหเหมาะสมกวานี้
- นาจะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น หรือติวมากกวา ๕ วัน
- ควรมีเครื่องปมน้ําเพื่อที่น้ําจะไดไหลตลอดเวลา
- สนุกมากมีความรูมากๆอาหารก็อรอยมากๆและขอบคุณคนจัดงานดวยครับ
- ปริมาณจํานวนนักเรียนที่เขารับการอบรมในแตละรุนมีจํานวนมาก แตเขาใจทางผูจัด
เนื่องดวยงบประมาณที่จํากัด ขอบพระคุณคะ
- อยาใหเพื่อนแกลงกันหนูโดนแกลงตลอดเลย พูดตรงๆหนูไมมีความสุขที่มาที่นี่อยาก
กลับบาน แตวาหนูก็พอใจเล็กนอยนะคะ
- นาจะเอาเกาอี้กับโตะที่หัก เอาไปซอมเพราะจะไดไมเปนอันตรายตอนักเรียนครับ
- ควรปรับปรุงหองสุขาเพราะ สงกลิ่นเหม็นและไมคอยสะอาด
- ควรจัดสถานที่ใหรับประทานอาหารใหเปนแตละโรงเรียน
- ควรจะตองจัดระเบียบการนั่งการเขาแถวเพราะเขาออกที่นั่งลําบากคะ และการ
พูดคุยกับคนอื่นอยากใหมีขยะนอยลงกวานี้คะ
- ควรมีกิจกรรมจัดกลุมใหตอบโตกัน เพื่อความสนุก
- การนั่งควรจะนั่งเปนโรงเรียนนะควรเพิ่มวิชาใหมากใหแนนกวานี้
- ไดความรูครบถวนทุกวิชาในการติวครั้งนี้ และไดรูจักเพื่อนใหมตางโรงเรียนมากมาย
มีคุณครูผูสอนที่ดีไดทั้งความรู ความบันเทิง การติวครั้งนี้อยูในระดับดีมากที่สุด
- การเขาติวครั้งนี้อยูในระดับที่ดีแลวไมตองปรับปรุงเพิ่ม
- มีความพัฒนาและทางการศึกษาดีมากและตองมีเกมที่ใหนักเรียนเลนและมีความ
เหมาะสม
- เปนโครงการที่ดีสรางโอกาสใหเด็กไดรับประโยชนเทาเทียมกัน แตอยากใหได
ประโยชนมากกวานี้ ควรนําครูแตละภาควิชามาประชุมเพื่อจะไดเสนอแนวคิดตางๆ
เชน โครงสรางของขอสอบ ลักษณะขอสอบที่ออกสอบจริงๆ เพื่อที่จะไดติวเด็กให
ตรงกับตัวชี้วัดที่ สทศ.นํามาออกขอสอบ จะไดไมเสียเวลาโดยเปลาประโยชน เพราะ
เทาที่นั่งฟง (วิชาภาษาไทย) ยังไมเห็นตรงกับขอสอบที่ออกเลย

๓๘

๖.๓ O - net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓
สุมสอบถามจํานวน ๕๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา จํานวน ๔๗๙ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๐ ผลการ
ประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
๔.๔๐ 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. เปนการสรางโอกาสทางการศึกษาทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับการศึกษา
๙. เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด
สมุทรสงคราม
รวม

๔.๔๖
๔.๒๔
๔.๑๓
๔.๕๘
๔.๔๙
๔.๔๘
๔.๐๖
๔.๕๓

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔.๕๗

มากที่สุด

๔.๔๐

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๘ รองลงมาคือ เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ระยะเวลา
ในการจัดโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๖
ขอเสนอแนะ
- อยากใหมีเวลาในการสอนมากขึ้น วิชาหนึ่งสอนประมาณ ๑-๒ วัน ไมงั้นเรียนไมจบ
ทุกเรื่อง
- นาจะหาเกาอี้หรือโตะใหดีกวานี้ และหาพื้นที่กวางๆจะไดไมอึดอัดมาก แอรขางหลัง
ก็ไมคอยเย็น
- อยากใหเวลาติวนานกวานี้ เพราะเปนประโยชนมากในการเตรียมตัวสอบ
- ขอใหจัดโครงการนี้ตอไปเพื่อการศึกษาของเด็กในจังหวัด
- อยากใหมีการจัดติว (o-net) แบบนี้ทกุ ป
- เวลาในการสอนแตละวิชาอยากใหเลิกประมาณ ๑๗.๐๐ น. เพราะบางวิชาก็สอนไม
ครบคะ
- ดีทุกอยางคะ ยกเวนหองน้ําไมอยากใหมีกลิ่นออกมาคะ และที่ไมอยากใหมีการสูบ
บุหรี่ในหองน้ําดวยคะ

๓๙

๖.๔ O - net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓๐๐ ชุด ไดกลับคืนมา ๒๘๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๗
ผลการประเมินปรากฏวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับความพึงพอใจของโครงการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๔๐ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

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

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๓๕
๔.๑๙
๔.๑๐
๔.๖๒
๔.๕๐
๔.๔๖
๔.๒๓

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๓

มากที่สุด

๔.๕๙

มากที่สุด

๔.๔๐

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ อาหารกลางวัน และของ
วางชวงพักเบรก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๒ รองลงมาคือ เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความสะอาด
และความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๐
ขอเสนอแนะ
- ควรที่จะแยกหรือระบุใหชัดเจน วาที่นั่งของแตละโรงเรียนอยูตรงไหนเพราะในบาง
กรณี มีเหตุการณแยงที่นั่งกัน หรือแคนั่งผิดที่ก็อาจทําใหเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาท
ได และควรเปลี่ยนเกาอี้บางตัวดวย
- ควรเพิ่มวันสําหรับวิชา ฟสิกส เคมี ชีวะ
- ทําไมสังคม ม.๓ กับ ม.๖ ถึงเหมือนกัน

๔๐

- อยากใหมีโครงการติวแบบนี้ไปนานๆ มีทุกๆปและอยากใหนักเรียนทุกคนใหความ
รวมมือฟงคําบรรยายจากวิทยากรหนอย เพราะชอบมีคนพูดคุย เลนกัน
- อยากใหมีโครงการแบบนี้อีกเพื่อเพิ่มโอกาสและความรูความสามารถใหกับนักเรียน
ทั้งนี้ควรมีเวลาหรือวันที่จัดโครงการดังกลาวใหมากกวานี้เพื่อเปนพื้นฐานของความรู
ที่แนนและรูจริง สามารถนําความรูจากการเขาโครงการนี้มาใชประโยชนไดมากที่สุด
- หนังสือติวควรมีพื้นที่ใหจดเพิ่มเติมมากกวานี้
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นสมควรใหนํารายวิชา ภูมิศาสตร
เศรษฐศาสตร มาอยูชวงเชาแทนวิชาศาสนาฯ
- เนื้อหาในหนังสือมีไมคอยครบ บางวิชาไมมีเลขหนา
- แอรตอนเชาเย็น ตอนบายรอน หองน้ําไมเพียงพอน้ําไมไหล
- อาหารกลางวันแหงไป ชวงบายติวไมคอยเขาใจ และการติวบางชวงก็ชาเกินไป
บางคนเฉลยไมหมด
- วิชาสังคมศึกษาควรเนนสาระภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร
ภาษาอังกฤษ ไมคอยดีนอกตํารามาก ควรติวสาระสําคัญ ติวเตอรพูดเลนมากไป

๔๑

๗. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต “ผูสูงอายุ พึ่งตนเอง และชวยสังคม” ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย
และจิตใจ ของ อบจ.สส. ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๒๘๔ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๔.๖๗ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา ๖๐ ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๗ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมการแสดงที่จัดเหมาะสมและสอดคลองโครงการ
๔. ความสะอาด สถานทีจ่ ัดโครงการมีความเหมาะสม
๕. โครงการนี้ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุทางดานรางกายและจิตใจ
๖. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสว นรวมในกิจกรรมตางๆ
๗. เพื่อใหคนรุนหลังตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของผูส ูงอายุ
๘. ความคุมคา และเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๐๘
๓.๙๐
๔.๐๔
๔.๑๒
๔.๒๕
๔.๑๘
๔.๐๔
๓.๙๑

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

๔.๐๗

มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชว ยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุทางดานรางกายและจิตใจ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ รองลงมาคือ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๘ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐

ขอเสนอแนะ
- การจัดที่นั่งแคบไปเขาออกลําบาก
- ขอใหจดั กิจกรรมแบบนี้ตอไปทุกๆป
- ควรใหผูสูงอายุมีสวนรวมกิจกรรมทุกชมรมและทุกคน

๔๒

๘. โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๘
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๘๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย การศึกษาระดับประถมศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น
ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๔ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. ทานสามารถพัฒนาทักษะ ความรูกฏกติกา
๔. ทานสามารถเลนกีฬาและออกกําลังกายไดอยางถูกวิธีสามารถนําไปปฎิบัติได
๕. โครงการนี้ชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคี
ความรวมมือรวมใจและมี
น้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๖. ประเภทของกีฬาที่เปดสอนมีความเหมาะสม
๗. ระยะเวลาในการเปดสอนมีความเหมาะสม
๘. สถานที่มีความเหมาะสม
๙. ครูผูฝกสอนมีความสามารถในการถายทอดการสอนทักษะกีฬา
รวม

คาเฉลี่ย

๔.๔๘
๔.๑๔
๔.๔๔
๔.๕๘

ระดับ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๘

มากที่สุด

๔.๔๙
๔.๒๔
๔.๓๗
๔.๗๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๔

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ครูผูฝกสอนมีความสามารถ
ในการถายทอดการสอนทักษะกีฬา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๖ รองลงมาคือ ทานสามารถเลนกีฬาและออกกําลังกาย
ไดอยางถูกวิธีสามารถนําไปปฎิบัติได คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๘ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔
ขอเสนอแนะ
- ขอใหมีระยะเวลาในการสอนมากขึ้น
- ขอใหสอนวันอาทิตย
- ควรใหเวลาจัดประมาณ ๑ เดือน และหลีกเลี่ยงเวลาการเรียนพิเศษชวงซัมเมอร
- ขอใหจัดกิจกรรมดังกลาว ตอไปนานๆ นะคะ (ผูปกครอง)
- ควรจัดกีฬา ภายในจังหวัดของ อบจ. นอกจาก ฟุตซอล แลวควรมีการจัดการแขงขัน
กีฬาอื่นๆ เชน เซปกตะกรอ ฯ
- นาจะจัดที่นั่งใหเหมาะสมกับเด็กๆที่มาเขาโครงการ
- สอนตอเนื่องตอจึงเกิดประโยชนตอเด็ก ๖ เดือนอยางนอย
- อยากใหมีหลังคากันแดด ไปฝกซอมลําบากแดดรอน
- โครงการนี้ดีมากๆเลยคะ ติดตามโครงการนี้มา ๖ ปแลวคะขอใหโครงการนี้คงอยู
ตลอดไป

๔๓

๙. โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ปองกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ ผลการดําเนินงานโครงการฯ
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในโครงการ
๒. เปนการสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณที่บัญญัตไิ วเปนกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสัง่ การตางๆ
๓. สงเสริมใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึด
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๕. กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความเหมาะสม
๖. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
๗. สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม
รวม

คาเฉลี่ย

๔.๒๗
๔.๓๗
๔.๒๓

ระดับ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๓๖

มากที่สุด

๔.๑๓
๔.๑๒
๔.๑๕

มาก
มาก
มาก

๔.๒๓

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการสงเสริมใหมีความรู

ความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทีบ่ ัญญัติไวเปนกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ รองลงมาคือ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๒

ขอเสนอแนะ
- วิทยากรควรมาใหตรงเวลา ถาไมมาก็ควรแจงลวงหนาไมใชปลอยใหมีสมาชิกรอโดย
ไมมีกําหนด
- ควรมีการประชาสัมพันธมากกวานี้ จะไดมีคนมาออกกําลังกายกันมากขึ้น
- ควรจัดตอเนื่องทุกป

๔๔

๑๐. โครงการรักษแมกลอง
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการรักษแมกลอง สุมสอบถามผูเขารวมโครงการรักษแมกลอง
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๗ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ
ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๗๑ อยูในระดับมาก
ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. สามารถแกไขปญหาคู คลองที่ตื้นเขินกลับมาสวยงามน้ําใสสะอาด
๔. เปนการแกไขปญหาวัชพืชและผักตบชวาลนคลอง
๕. เปนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนใหมีความเขมแข็ง
๖. สรางจิตสํานึกใหชุมชนตางๆ ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๗. ความคุมคาเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

๓.๗๖
๓.๑๖
๓.๘๕
๓.๘๖
๓.๖๘
๓.๗๗
๓.๘๗
๓.๗๑

ระดับ
ความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุมคาเกิดประโยชนตอ
ทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗ รองลงมาคือ เปนการแกไขปญหาวัชพืชและผักตบชวาลนคลอง คาเฉลี่ยเทากับ
๓.๘๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๑๖
ขอเสนอแนะ

- ไมมีประชาชนในพื้นที่มารวมทําโครงการ มีแตนอยมาก ประชาชนไมไดรับขาวสาร
หรือประชาสัมพันธ จากหนวยงาน
- ขาดการประชาสัมพันธที่ดี ประชาชนสวนใหญไมทราบ ไมมีประชาชนเขามามีสวน
รวม อุปกรณในการทํางานมีนอยมากขาดการบริหารจัดการในการจัดเก็บ คนของ
อบจ.สวนใหญไมทราบวาโครงการนี้มีการเก็บผักตบกันที่จุดที่ไหนบาง
- โครงการดี แตทําไมเต็มที่ เครื่องไมเครื่องมือไมพรอม
- เห็นควรใหทุกคนรวมแรงกันชวยกันลงมือทํา เปนหนาที่ที่ทุกคนควรชวยกันไมใช
หนาที่ของใครคนหนึ่ง หากรวมมือกันงานก็จะสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
- ควรจัดบุคลากร ใหมาปฏิบัติงานมากกวานี้
- คนทํางานจริงๆมีอยูไมกี่คน สวนใหญมาถายรูปแลวก็กลับ เจาของโครงการไมมี
ขอมูลที่แนชัดทําใหคนทํางานทํางานไมถูก
- ควรใหประชาชนและหนวยงานในทองถิ่นเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือใน
โครงการมากกวานี้เพื่อเปนการปลูกจิตรสํานึกและมีความรับผิดชอบตอทองถิ่น

๔๕

๑๑. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๔๔๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๙.๖๐
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนนักเรียน/
นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๖ อยูใน
ระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. สถานที่จัด และกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม
๔. โครงการนี้ชวยปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเลไดมากนอยเพียงใด
๕. โครงการนี้ชวยสรางจิตสํานึก ใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
คุณคาของทรัพยากรปาชายเลน
๖. โครงการนี้แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน พระมาหากษัตริย
๗. เปนกิจกรรมที่สรางความสามัคคีระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม
๘. โครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย
๔.๓๘
๓.๙๖
๔.๒๙
๔.๔๐

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

๔.๕๒

มากทีส่ ดุ

๔.๔๖

มากทีส่ ดุ

๔.๓๒

มากทีส่ ดุ

๔.๕๒

มากทีส่ ดุ

๔.๓๖

มากทีส่ ดุ

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยสรางจิตสํานึก
ใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และคุณคาของทรัพยากรปาชายเลน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๒ รองลงมา
คือ โครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๒ และความพึงพอใจที่มีคานอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖
ขอเสนอแนะ
- อยากใหมีการจัดงานใหนานกวานี้และมีเต็นทใหมากกวานี้ เพราะรอนมาก
- ควรมีกิจกรรมนักเรียนหรือผูคนปฏิบัติมากกวานี้
- หนูอยากใหจัดโครงการแบบนี้ขึ้นอีก และกรุณาทําหองน้ําใหมดวย ควรใหสะอาด
และติดไฟดวย
- ไดเรียนรูการปลูกตนโกงกางและอยากใหจัดตอไปอีก
- ควรทําพื้นและทางเดินใหม
- สถานที่ไมเหมาะสมเพราะรอนเกินไปและไมสะอาดเทาไหร

๔๖

-

ควรปรับปรุงหองน้ําใหดีเพราะมีหองเดียวหองอื่นชํารุด
ควรจะมีหองน้ําหลายๆหองจะไดไมตองแยงกัน
หลังจากเสร็จกิจกรรมการปลูกปา นาจะมีกิจกรรมอื่น
อยากใหเพิ่มตนไม เชนคนละ ๓ ตน
ถามีกระดานถีบจะดีมาก มีกอกน้ําหรือสายยางใหเยอะกวานี้จะไดลางตัวไวๆ
ลงไปในโคลน โดนหอยบาดเทาจอเลือดออก ทางลงลําบาก
นาจะมีรองเทาปองกันการเกิดบาดแผล จากการปลูกปาจะดีมาก
สนุกสนานมากๆ หนูอยากไปอีกและยังไดรูจักพี่ๆและเพื่อนๆจากโรงเรียนอื่นๆ
อยากใหทําทางเดินใหมใหหนูที อยากใหมีอีกสนุกมาก
อยากใหจัดทุกปและอนุรักษสิ่งแวดลอมตลอดไป
ผูคนมาเยอะดีแตตนไมที่ลงไปปลูกนอยนิด
ควรที่จะมีที่ลางตัวมากกวานี้เพราะเมื่อมีคนขึ้นมาพรอมกันทําใหการลางตัวลาชา
และน้ํามีปริมาณไมเพียงพอกับผูที่ตองการใช
ลงไปในโคลน โดนหอยบาดเทาจนเลือดออก ทางลงก็ลําบาก
เปนโครงการที่ดีมากๆ เปดโอกาสใหเยาวชนไดปลูกปาเพื่อรักษาชายฝงทะเลของ
จังหวัดเรา
พิธีกรหญิงพูดจาไมเหมาะสม “เดินเร็วๆหนอยคะไมไดมาประกวดนางงาม” ทางเดิน
ก็แคบแถมลื่นเด็กก็เดินแถวอยูแลว ครูก็เดินตามหลังอยู ไมสมควรพูดแบบนี้
ปรับปรุงดวย
ควรมีการจัดทําถังน้ําสําหรับลางตัวใหมากกวานี้ เพื่อรองรับจํานวนคนไดเพียงพอ

๔๗

๑๒. โครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ประจําป ๒๕๕๘ จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานสมุทรสงคราม ในงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๒ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๒ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๙ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียด
ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ เชน การ
จัดประกวดการปรุงอาหารฯ
๕. เปนการอนุรักษอาหารไทยโบราณ ใหไดตระหนักถึงคุณคาและความเปน
เอกลักษณของไทย

๔.๓๐
๔.๐๙
๔.๑๙

ระดับ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
มาก

๔.๑๓

มาก

๔.๕๐

มากที่สุด

๖. เปนการสงเสริมอาชีพและเพิม่ รายไดใหประชาชนในจังหวัด

๔.๓๘

มากที่สุด

๗. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. การเปดโอกาสใหประชานตรวจสอบการดําเนินโครงการ

๔.๔๔
๔.๒๓

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๒๙

มากที่สุด

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการอนุรักษอาหาร
ไทยโบราณ ใหไดตระหนักถึงคุณคาและความเปนเอกลักษณของไทย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ รองลงมาคือ
โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มี
คานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙
ขอเสนอแนะ
- สถานที่เล็กไปนิดขยับตัวยาก
- ในระหวางปฏิบัติการทําอาหารอยูไมสมควรทําใหผูปฏิบัติการเสียสมาธิหรือเวลาใน
กรณีที่ทดลองทําอาหารหรือขนมนั้น มีผูคนมาสอบถาม

๔๘

๑๓. โครงการประเพณีเทศกาลตรุษไทย วัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการงานประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม)
ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๙ ชุด คิดเปน
รอยละ ๘๙ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑–๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ อยูใน ระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. มีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. เปนการเผยแพรและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของทองถิน่
๔. โครงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยว และสรางรายได จากการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
๕. โครงการนี้เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชนไดตระหนักในความสําคัญ
ของประเพณีที่มีมาแตโบราณ

๓.๘๙
๓.๙๓
๔.๒๕

มาก
มาก
มากที่สุด

๔.๓๐

มากที่สุด

๔.๒๐

มาก

๖. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๓.๖๑

มาก

รวม

๔.๐๓

มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้มีสวนชวยใน
การสงเสริมการทองเที่ยว และสรางรายได จากการทองเที่ยวของจังหวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ รองลงมาคือ
เปนการเผยแพรและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ และความพึงพอใจที่มีคา
นอยที่สุดคือ ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๑

๔๙

๑๔. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมมาวุธาราม (บังปน) ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมมาวุธาราม (บังปน)
ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๙๗ ชุด คิดเปนรอยละ
๙๘.๕๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามี
คาเฉลี่ย ๔.๔๔ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น

๔.๔๑
๔.๒๓
๔.๓๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๘

มากที่สุด

๕. โครงการนี้เปนการเผยแพรและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

๔.๕๔

มากที่สุด

๖. โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

๔.๔๔

มากที่สุด

๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๔๙

มากที่สุด

๔.๔๔

มากที่สุด

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้เปนการอนุรักษ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๘ รองลงมาคือ
โครงการนี้เปนการเผยแพรและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น คาเฉลี่ย เทากับ ๔.๕๕ นอยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓
ขอเสนอแนะ
-

ควรสงเสริมและสนับสนุนใหกับงานประเพณีวัฒนธรรม
บรรยากาศการอนุรักษ วัฒนธรรมดีมาก
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา ไมควรมีรําวงควรจัดกันคนละวัน
ปายแนะนํานอยเกินไป ตางจังหวัดหาทางเขายาก
ควรจัดทุกๆปและเพิ่มวันจัดเปน ๕ วัน
อยากใหมีวงแคนปละ ๒ วงคะ
ควรมีปายบอกทางใหชัดเจนสังเกตงาย
ควรสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวม

๕๐

๑๕. โครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” และสืบสานกีฬา วาวไทย “ชักวาวกลางแมน้ํา”
ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา”และสืบสานกีฬาวาวไทย ”ชัก
วาวกลางแมน้ํา” ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๔ ชุด
คิดเปนรอยละ ๙๔ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ อยูในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ระดับ
ความพึงพอใจ

ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ
๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. โครงการนี้ชวยอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและมรดกอันดี
งามของทองถิ่น

๔.๐๑
๓.๓๑
๓.๙๔
๔.๑๖
๔.๔๗

มากที่สุด

๖. โครงการนี้ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคีในทองถิ่น

๔.๐๙

มาก

๗. เปนการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหกบั จังหวัด
รวม

๔.๒๙
๔.๐๔

มากที่สุด
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยอนุรักษ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและมรดกอันดีงามของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๗ รองลงมาคือ เปน
การสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับจังหวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๙ และความพึงพอใจที่มีคา นอย
ที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๓๑
ขอเสนอแนะ
- สมควรจัดเปนประจําทุกป เพื่อรักษาประเพณี และไมสนับสนุนการพนัน
- ควรมีการประชาสัมพันธมากกวานี้

๕๑

๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๘
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๖ กลุม เปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑–๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพ
รับจาง ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ/ใบปลิว ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย
๔.๑๙ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. มีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. โครงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายได จากการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
๕. โครงการนี้เปนการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๖. โครงการนี้ชวยสงเสริม รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญา
ของทองถิ่น

๔.๒๓
๔.๐๑
๔.๐๙

๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

ระดับ
ความพึงพอใจ

มากทีสุด
มาก
มาก

๔.๒๒

มากที่สุด

๔.๓๑

มากที่สุด

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๐๙

มาก

๔.๑๙

มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยสงเสริม
รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๕ รองลงมาคือ โครงการ
นี้เปนการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๑ และความพึงพอใจที่มีคา นอยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑
ขอเสนอแนะ
- ควรจัดใหมีประเพณีดีๆ แบบนี้ทุกป

๕๒

๑๗. โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๘
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๘ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจากสถานีโทรทัศน การดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๗
อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น
๕. ทําใหประชาชนในทองถิ่นรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นคงอยู
ตอไป
๖. ชวยสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมในทองถิ่น
๗. เปนการสรางรายไดใหกับคนในจังหวัดฯ
๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๔๗
๓.๙๘
๔.๓๗
๔.๓๗

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๗๑

มากที่สุด

๔.๕๑
๔.๒๔
๔.๔๙

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๓๙

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทําใหประชาชนในทองถิ่น
รวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยูตอไป คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๑ รองลงมาคือ ชวยสราง
ความสามัคคีและการมีสวนรวมในทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๑ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการประชาสัมพันธในหลายๆทาง เชน ทางโทรศัพท วิทยุ เสียงตามสาย เปน
ตน หรือทาง social media เพื่อใหประชาชนทราบมากกวานี้
- อากาศรอนควรมีพัดลมใหเพียงพอตอความตองการ
- ควรปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ อยางอื่นถือวาดีมาก
- ควรจัดอยางตอเนื่องตลอดไป เพื่อการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมการ
ทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับชุมชน
- ควรมีกิจกรรมเสริม เพื่อใหผูมาเที่ยวไดรวม แบบตอเนื่อง

๕๓

๑๘. โครงการเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๗ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ประกอบ
อาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ / ใบปลิว ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามี
คาเฉลี่ย ๔.๐๐ อยูในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน การจราจร
๔. โครงการนี้ชวยสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได
๕. โครงการนี้ชวยสรางเสริมใหสมโอของจังหวัดเปนที่รูจักทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

๓.๙๒
๓.๗๒
๓.๙๑

๖. โครงการนี้ชวยใหราคาผลผลิตสมโอไมตกต่ํา
๗. โครงการนี้สามารถสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

ระดับ
ความพึงพอใจ

มาก
มาก
มาก

๔.๐๗

มาก

๔.๒๕

มากที่สุด

๔.๐๘
๔.๐๓
๔.๐๐
๔.๐๐

มาก
มาก
มาก
มาก

รวม
สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชว ยสรางเสริมให
สมโอของจังหวัดเปนที่รูจักทั้งในประเทศและตางประเทศ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ รองลงมาคือ โครงการนี้ชวยให
ราคาผลผลิตสมโอไมตกต่าํ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๘ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๒
ขอเสนอแนะ
- การประชาสัมพันธนอยไปหนอยนะครับ ในครั้งนี้ กรุณาประชาสัมพันธใหมากกวานี้
- งานนี้จัดกันมานานแลวเราก็อยากใหจัดเหมือนเดิม ไมใหมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะวา ลูกคาที่เคยมาจะเสียความรูสึก
- เวลาจะคิดจัดงานขอความกรุณาคิดจากลางสูบนไมคิดจากบนมาสูลาง ขอใหฟงเสียง
จากประชาชน
- ก็อยากจะใหมีการโฆษณา ใหมากกวานี้ เพื่อที่จะใหคนมาเดินเยอะๆ
- สถานที่ตั้งรานขายของแคบเกินไป บางรานนั่งชนกัน ทําใหขายของลําบาก ประหยัด
พื้นที่เกินไป
- พาณิชจัดงานไดดีมาก
- อยากใหจัดทุกป

๕๔

๑๙. โครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๔ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๔ กลุมเปาหมายสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑–๕๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการ
จัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ อยูในระดับมาก ตาม
รายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๑๕
๔.๑๑
๔.๐๒

มาก
มาก
มาก

๓.๘๗

มาก

๓.๙๘

มาก

๖. ความสะอาด สถานทีจ่ ัดโครงการมีความเหมาะสม

๔.๑๐

มาก

๗. ความคุมคา และเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๐๕

มาก

รวม

๔.๐๔

มาก

ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรม การแสดงที่จัดเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. กิจกรรมนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นและสงเสริมรายได
มากนอยเพียงใด
๕. โครงการนี้ทําใหประชาชนในทองถิ่นรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

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

๕๕

๒๐. โครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใจจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๑๘๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๑๐ - ๑๕ ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา เปนนักเรียนนักศึกษา/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. การจัดการแขงขันมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ

๔.๔๗
๓.๗๖
๔.๓๒

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๑๗

มาก

๕. เปนการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใชกีฬา

๔.๔๖

มากที่สุด

๖. เพื่อเสริมสรางเครือขาย ในการเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน
๗. สงเสริมและเผยแพรการเลนกีฬาฟุตซอลใหไดเลนตามเทคนิคและกติกา มี
น้ําใจนักกีฬา รูแพ รูช นะ รูอภัย
๘. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน

๔.๔๒

มากที่สุด

๔.๕๓

มากที่สุด

๓.๙๖

มาก

๙. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๑๕

มาก

รวม

๔.๒๕

มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สงเสริมและเผยแพร
การเลนกีฬาฟุตซอลใหไดเลนตามเทคนิคและกติกา มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๓
รองลงมาคือ เปนการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใชกีฬา คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๗ และความ
พึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๖
ขอเสนอแนะ
- ควรใหเด็กไดเตะเวลาเย็น หกโมงเย็น
- ควรมีนํา้ แจกใหดื่ม
- เปนโครงการที่ดีมากครับควรจัดทุกป

๕๖

๒๑. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัด
สมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๙๘ ชุด คิดเปนรอยละ
๙๙.๐๐ กลุม เปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๒๐ – ๓๐ ป การศึกษาระดับอื่นๆ ประกอบ
อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย
๓.๔๗ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย
มุสลิม
๔. เปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักในความสําคัญของ
ประเพณีการถือศีลอด แสดงความรักความสามัคคี
๕. สรางความสัมพันธเชื่อมโยงกันทุกศาสนา ใหเคารพซึ่งกันและกัน เพื่ออยู
รวมกันอยางสมานฉันท

๔.๐๘
๓.๗๕

มาก
มาก

๓.๘๐

มาก

๓.๕๔

มาก

๓.๑๒

ปานกลาง

๖. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๒.๕๕

นอย

๓.๔๗

มาก

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๘ รองลงมาคือ เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๐ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
ความคุมคาและเกิดประโยชน ตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๕
ขอเสนอแนะ
- เปนการสงเสริมวัฒนธรรม
- ควรทําตอเนื่องทุกๆป

๕๗

๒๒. โครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา
๑๗๑ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๕.๕๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียงเทา ประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจาก
ปายประชาสัมพันธ การดําเนินงานโครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๑๑ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๔.๔๐

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๔.๑๒

มาก

๓. ขบวนแหมีความยิ่งใหญ เหมาะสมกับเทศกาลกินเจ

๔.๕๙

มากทีส่ ุด

๔. ขบวนแหทําใหเกิดปญหาการจราจรมากนอยเพียงใด

๓.๑๕

มาก

๕. ชวงเวลาที่จดั ขบวนแหเหมาะสมมากนอยเพียงใด

๔.๐๔

มาก

๖. ควรจัดใหมีขบวนแหในครั้งตอไป

๔.๔๔

มากทีส่ ุด

๗. กิจกรรมนี้สามารถดึงดูดใหนกั ทองเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัด

๔.๐๕

มาก

๔.๑๑

มาก

ประเด็น

รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขบวนแหมีความยิ่งใหญ
เหมาะสมกับเทศกาลกินเจ ตอไป คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๙ รองลงมาคือ ควรจัดใหมีขบวนแหในครั้งตอไป
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ขบวนแหทําใหเกิดปญหาการจราจรมากนอย
เพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๑๕
ขอเสนอแนะ
- นักทองเที่ยวจะมาชวงสายๆ ถาจัดเร็วนักทองเที่ยวมาไมทัน
- กิจกรรมครั้งนี้จัดไดดีคะ ขบวนแหสวยงามมากคะ
- การประชาสัมพันธมีนอยเกินไป รถประชาสัมพันธวิ่งกอนวันงานเพียง ๑ วัน
สื่อสิ่งพิมพควรแจกมากกวานี้
- ควรจะจัดใหตรงกับเทศกาลกินเจ

๕๘

๒๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐๐
ชุด ไดคืนกลับมา ๓๘๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๕ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา
๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น
ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. เปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
๔. ทําใหมีความรู ความเขาใจในพระจริยวัตร พระปรีชาสามารถและพระ
กรุณาธิคุณของพระองคทาน
๕. เปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเกิดการตระหนักรูและเห็นความสําคัญ
ตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตางๆ
๖. สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม สวยงาม
๗. กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ
๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๑๙
๔.๐๖

มาก
มาก

๔.๕๘

มากที่สุด

๔.๔๔

มากที่สุด

๔.๔๓

มากที่สุด

๔.๓๐
๔.๒๕

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๒๖
๔.๓๑

มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๕๘ รองลงมาคือ ทําใหมีความรู ความเขาใจในพระจริยวัตร พระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณของ
พระองคทาน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕
ขอเสนอแนะ
- ประชาสัมพันธ นอยไปคนในสวนไมคอยรู
- ควรมีน้ําดื่มแจกใหผูสูงอายุและคนที่มาในงาน
- ขอใหจัดงานดีๆ อยางนี้ตอไป

๕๙

๒๔. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพหางไกลยาเสพติดองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพหางไกลยาเสพติด
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๕๐ ชุด
ไดคืนกลับมา ๑๔๑ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
๔๑ – ๕๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัดโครงการจาก
บุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๕๑ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด
ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. ระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกายเหมาะสมเพียงใด
๔. ทานคิดวาเขารวมโครงการนี้แลวทําใหทานมีสุขภาพ และพลานามัยที่
แข็งแรงขึ้น
๕. ทานคิดวาเปนกิจกรรมทีส่ รางความสมานฉันท เปนหนึ่งเดียวมากนอย
เพียงใด
๖. ทานคิดวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิค สรางความกระฉับกระเฉง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๕๔
๓.๙๘
๔.๔๙

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔.๘๑

มากที่สุด

๔.๕๕

มากที่สุด

๔.๖๕

มากที่สุด

๔.๕๘
๔.๕๑

มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทานคิดวาเขารวม
โครงการนี้แลวทําใหทานมีสุขภาพ และพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๑ รองลงมาคือ ทานคิด
วาการออกกําลังกายแบบแอโรบิค สรางความกระฉับกระเฉง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๖๕ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘
ขอเสนอแนะ
- วิทยากรควรมาใหตรงเวลา ถาไมมาก็ควรแจงลวงหนาไมใชปลอยใหมีสมาชิกรอโดย
ไมมีกําหนด
- ควรมีการประชาสัมพันธมากกวานี้ จะไดมีคนมาออกกําลังกายกันมากขึ้น
- ควรจัดตอเนื่องทุกป

๖๐

๒๕. โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๖๐ ชุด
ไดคืนกลับมา ๖๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงขาราชการ ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย
๓.๘๔ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

๑. การเปดโอกาสใหมสี วนรวมในโครงการ
๒. บุคลากรมีความเปนผูนําที่ดีโดยใชหลักธรรมาธิปไตยใหอภัยกัน และการ
พัฒนาความสามารถบุคลากรตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชน
ไดอยางแทจริง
๓. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการ
สาธารณะดวยใจ
๔. เปนการสรางทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร เพื่อนรวมงานพรอมทั้งสราง
ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
๕. กิจกรรมตางๆ ที่จัดมีความเหมาะสม
๖. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
๗. สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๑๔

มาก

๓.๘๔

มาก

๔.๐๕

มาก

๔.๐๗

มาก

๓.๖๐

มาก

๓.๖๙
๓.๔๙
๓.๘๔

มาก
มาก
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหมีสวน
รวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔ รองลงมาคือ เปนการสรางทัศนคติที่ดีตองาน ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน
พรอมทั้งสรางความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุด
คือ สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๙
ขอเสนอแนะ
- ขอไปทะเลบาง
- การจัดใชเวลากับการเดินทางมากไป

๖๑

๒๖. โครงการวันคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม “พัฒนาเทคโนโลยี สูการพัฒนาคนพิการอยางยั่งยืน”
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการวันคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม “พัฒนาเทคโนโลยี สูการ
พัฒนาคนพิการอยางยั่งยืน” สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๑๗๗ ชุด
คิดเปนรอยละ ๘๘.๕๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ทราบขาวการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๓.๘๓ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ

๓.๘๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ

๓.๕๔

มาก

๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. สงเสริมศักยภาพและการเขาถึงสิทธิของคนพิการ ไดรบั โอกาสทางสังคมอยาง
เทาเทียมและเสมอภาค
๕. สรางการมีสวนรวมของคนพิการ ครอบครัวคนพิการหรือผูดูและ หนวยงานรัฐ/
เอกชน และเครือขาย
๖. สรางขวัญและกําลังใจ และแรงจูงใจในการดํารงชีพ

๓.๘๔

มาก

๓.๙๕

มาก

๓.๙๑

มาก

๓.๘๑

มาก

๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๓.๙๒

มาก

รวม

๓.๘๓

มาก

ประเด็น

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สงเสริมศักยภาพและการ
เขาถึงสิทธิของคนพิการ ไดรับโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมและเสมอภาค คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕ รองลงมา
คือ ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๒ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๔
ขอเสนอแนะ
- ประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลและขาวสารใหมากกวานี้
- สถานที่ไมพรอม ผูรับบริการลําบากในการใชหองน้ํา
- สถานที่แคบการเดินไปมาไมสะดวกผูพิการไมคอยพอใจตอสถานที่นัก
- ควรจัดในสถานที่ที่กวางและสะดวก การคมนาคมที่จอดรถคับแคบมันไมมีความ
เหมาะสมเลย ทําเหมือนใหผานๆไปปๆหนึ่ง ไมเห็นความสําคัญของคนพิการ
- กระผมขอขอบคุณทุกๆทานและหนวยงานทุกหนวย ที่ใหสิ่งดีๆแดคนพิการ
- พาผูพิการมาแลว ผูพิการไมคอยชอบ สถานที่คับแคบเดินไกล
- สมควรจัดที่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร สถานที่กวางขวางดี สะดวกดีทางรถดี
- การประชาสัมพันธนอยมาก อบต. ไมคอยใหความรวมมือ สถานที่จัดงานคับแคบไป
หนอย หองน้ําก็ไมคอยสะดวก การจัดงานก็พอได
- สถานที่ อาหาร การตอนรับไมสอดคลอง การจัดไมใหความสะดวก ไมทั่วถึงคนพิการ
ทั้งหมด

๖๒

๒๗. โครงการ “ปนรอยดวงใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา”
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ “ปนรอยดวงใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา” สุมสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ กลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุมากกวา ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๒๗ อยูในระดับมาก
ที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๔.๒๕
๓.๖๓
๔.๕๗

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔. เปนการสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

๔.๓๐

มากที่สุด

๕. เปนการสงเสริมการออกกําลังกาย เสริมสรางรางกายและจิตใจ

๔.๔๗

มากที่สุด

๖. เปนการรณรงคใหประชาชนหันมาใชจักยาน เพื่อลดการใชพลังงาน
เชื้อเพลิงและลดภาวะโลกรอน
๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

๔.๔๓

มากที่สุด

๔.๒๔
๔.๒๗

มากที่สุด
มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๗ รองลงมาคือ เปนการรณรงคใหประชาชน
หันมาใชจักยาน เพื่อลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงและลดภาวะโลกรอน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๗ และความพึง
พอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๓
ขอเสนอแนะ
- ควรเพิ่มจุดบริการน้ําดื่มอีกนิดคะ
- อาหาร เครื่องดื่มตอสุขภาพนอยเกินไป
- ควรใหผูรวมปน ไดหยุดชมแหลงทองเที่ยวใหนานและหยุดปนเปนจุดตามแหลง
ทองเที่ยว
- เสนทางมีอุปสรรคเยอะเชน คอสะพาน หลุมฯ

๖๓

- นาจะเตรียมเหรียญ ไวสําหรับคนที่เขาเสนชัยกอน ไมใชใหเฉพาะคนลงทะเบียน
ลวงหนา (ลงทะเบียนไมทัน) ไมนาจะมีการลงทะเบียนลวงหนา จะไดยุติธรรม
- อยากใหสตาฟ ขับขี่รถจักรยานใหระมัดระวังมากขึ้นครับ ปนเร็วเกินไปเห็นแลว
อันตราย
- ควรมีเลนจักรยานใหปนไดแลว และรานบริการซอมใหมีมากขึ้น
- ควรทําปายใหพอ
- ขาวตมหมดไวมาก ควรปรับปรุง
- ไมชอบตอนแจกเหรียญ ตองเขากอนแจกเหรียญกอน ใครมาทีหลังก็ไมได
เหรียญไป
- ขอใหจัดทุกปครับ
- ชอบทุกที่ที่ไดไปชมความเปนอยูของชุมชน
- ขอชื่นชมในการจัดงานในครั้งนี้คะ
- น้ําดื่มการแขงขันจักรยานไมควรใชแลว เพราะน้ําไมมีเวลามานั่งเจาะ
- ควรจัดเตรียมอาหารเชาใหเพียงพอ การกะเวลาในการปน ระยะทางกับเวลา
ไมสัมพันธกัน
- การเตรียมตัวของทีมงานควรปรับปรุง
- ควรมีการวางแผนงานและศึกษาการทํางานมากกวานี้
- อาหารเชาขาดมากนาจะมีเสื้อเปนอนุสรณการปนทางมันยังขรุขระไมเรียบ
หลุมมาก
- ปรับปรุงเรื่องการบอกเสนทาง หลุม อันตราย กรวด,ทราย,พื้นลื่นและจุดที่ตีเสน
ใหญๆ
- ลูกศรบอกทางไมชัดเจน
- ขอเสนทางใหมๆอีก การจัดดีเสนทางดี ขอแบบเขาสวนจะดีกวานี้
- ควรจัด ๑ ครั้งในเทศกาลลิ้นจี่

๖๔

๒๘. โครงการพัฒนาเครือขายและรณรงคเฝาระวังปญหาการทองเที่ยวที่แสวงหาประโยชนทางเพศ
จากเด็ก
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายและรณรงคเฝาระวังปญหาการทองเที่ยวที่
แสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๘๗ ชุด
คิดเปนรอยละ ๘๗.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียนนักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๓.๙๕ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๓.๙๐
๓.๘๒
๓.๘๔

มาก
มาก
มาก

๔. สรางความตระหนักถึงปญหาการทองเที่ยวที่แสวงประโยชนทางเพศจากเด็ก

๔.๐๐

มาก

๕. เปนการพัฒนาความรวมมือเครือขายในการเฝาระวังปองกันปญหา

๓.๙๗

มาก

๖. เด็กและเยาวชนรูจักวิธีการปองกันตัวเองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน
๗. เปนการสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
รวม

๔.๐๖
๔.๐๖
๓.๙๕

มาก
มาก
มาก

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เด็กและเยาวชนรูจัก
วิธีการปองกันตัวเองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๖ รองลงมาคือ เปนการสงเสริม
การทองเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๖ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒
ขอเสนอแนะ
- บรรยากาศไมคอยนาสนใจ อาหารควรอรอยกวานี้
- การอบรมนี้จัดไดดีมากคะ

๖๕

๒๙. โครงการสงเสริมอาชีพ และขยายตลาดสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงครามสูตลาดระดับประเทศ
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพและขยายตลาดสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม
สูตลาดระดับประเทศ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๙ ชุด คิดเปนรอยละ
๙๙.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาระดับระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีรายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา
มีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ทานสนใจสินคาของจังหวัดสมุทรสงคราม (otop)เพื่อการอุปโภคและบริโภค
๒. ทานสนใจอาหารทะเลสด และอาหารแปรรูปเพื่อการบริโภค
๓. ทานสนใจสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการคา

๓.๘๔
๔.๐๐
๓.๗๔

มาก
มาก
มาก

๔. ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. คุณภาพและชื่อเสียงสินคาของจังหวัดสมุทรสงครามมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคา
๖. ทานไดรับรูและนอมนําแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
๗. ทานสนใจที่จะไปทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
รวม

๔.๐๗

มาก

๔.๑๔

มาก

๔.๒๑

มากที่สุด

๔.๒๙
๔.๐๔

มากที่สุด
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทานสนใจที่จะไปทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๙ รองลงมาคือ ทานไดรับรูและนอมนําแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๑ และความพึงพอใจที่มีคา
นอยที่สุดคือ ทานสนใจสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการคา คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๔
ขอเสนอแนะ
- ควรทําการโฆษณาใหมากกวานี้
- บูทของกินของใชนอยมากๆ การประชาสัมพันธยังไมดีพอ คนนอยสุดๆ
- อยากใหมาจัดงาน บอยๆคะ ดีมากคะ

๖๖

๓๐. โครงการกอสรางกําแพงกั้นดินพรอมทางเดินเทาสายเลียบทางรถไฟ

ชุมชนชุมสายโทรศัพท ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการกอสรางกําแพงกั้นดินพรอมทางเดินเทาสายเลียบทางรถไฟ
ชุมชนชุมสายโทรศัพท ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๔๙ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๒๙ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๒. ประชาชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในโครงการ
๓. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๔๙
๔.๕๑
๔.๒๒

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔. ประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการ

๓.๙๖

มาก

๕. การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ

๔.๗๘

มากที่สุด

๖. ความพึงพอใจของผลงานการดําเนินการโครงการ
๗. ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคา และมีประโยชนตอทานและประชาชน
ในพื้นที่มากนอยเพียงใด
รวม

๓.๙๘

มาก

๔.๐๖

มาก

๔.๒๙

มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประชาชนมีโอกาสไดแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๑ รองลงมาคือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๙ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ประชาชนไดใชประโยชน
จากโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖

๖๗

๓๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายคลองโคน – บานนายนรินทร หมูที่ ๒
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายคลองโคน –
บานนายนรินทร หมูที่ ๒ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๕๐ ชุด ไดคนื กลับมา ๕๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย ๔.๕๘ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๒. ประชาชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในโครงการ
๓. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๙๐
๔.๖๖
๓.๙๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

๔. ประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการ

๔.๘๐

มากที่สุด

๕. การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ

๔.๐๔

มาก

๖. ความพึงพอใจของผลงานการกอสรางถนนเสนนี้
๗. ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคา และมีประโยชนตอทานและประชาชน
ในพื้นที่มากนอยเพียงใด
รวม

๔.๘๔

มากที่สุด

๔.๘๔

มากที่สุด

๔.๕๘

มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอ มูลของโครงการ/กิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๐ รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผลงาน
การกอสรางถนนเสนนี้และทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคา และมีประโยชนตอทานและประชาชนในพื้นที่
มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖

๖๘

๓๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ตําบลบางกุง
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๕๐
ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับจาง ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา มีคาเฉลี่ย
๔.๓๗ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๒. ประชาชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในโครงการ
๓. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๔.๔๐
๔.๓๘
๔.๖๒

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔. ประชาชนไดใชประโยชนจากโครงการ

๔.๒๒

มากที่สุด

๕. การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ

๔.๔๔

มากที่สุด

๖. ความพึงพอใจของผลงานการดําเนินการโครงการ
๗. ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคา และมีประโยชนตอทานและประชาชน
ในพื้นที่มากนอยเพียงใด
รวม

๔.๑๖

มาก

๔.๓๖

มากที่สุด

๔.๓๗

มากที่สุด

ประเด็น

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๒ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินการโครงการ
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ ความพึงพอใจของผลงานการกอสรางถนนเสนนี้
เฉลี่ยเทากับ ๔.๑๖

๖๙

บทที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไดมีมติคัดเลือกโครงการที่จะออกติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รวม ๑๒ โครงการ ดังนี้
- โครงการที่เปนภาพรวมของจังหวัด
จํานวน ๓ โครงการ
- โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
จํานวน ๔ โครงการ
- โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภออัมพวา
จํานวน ๓ โครงการ
- โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอบางคนที
จํานวน ๒ โครงการ
จากโครงการที่ ค ณะกรรมการฯ ได คั ด เลื อ กโครงการและออกติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานไวทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามสามารถดําเนินแลวเสร็จ
จํานวน ๑๐ โครงการ คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ ดังนี้

โครงการทีเ่ ปนภาพรวมของจังหวัด จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ (GAT : O - NET) ใหนักเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ เปนเงิน ๓,๖๓๖,๘๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ประเด็น

คาเฉลี่ย

จํานวนนักเรียนทีส่ นใจเขารวมโครงการ
กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
วิชาทีส่ อนมีความเหมาะสม
เปนการสรางโอกาสทางการศึกษา ทําใหเกิดความเสมอภาคในการรับการศึกษา
เปนการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด

๔.๘๖
๔.๘๖
๔.๗๑
๔.๗๑
๔.๘๖
๔.๔๓

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๒๙
๔.๘๖

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๗๐

มากที่สุด

๗) ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม
๘) ทานคิดวาเกิดประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการมากนอย
เพียงใด
รวม

๗๐

ขอเสนอแนะ
- ควรจัดใหมีทุกป เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดรับความรูที่เทาเทียมกันโดยไมตองเดือดรอนผูปกครอง
- การสอนโดยใชหองประชุมและนักเรียนจํานวนมาก อาจขาดการสนใจการเรียนและความทั่วถึง
๒. โครงการรักษแมกลอง
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น
๑) แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น วัชพืช ผักตบชวาลนคลอง และแกไข
ปญหาน้ําเนาเสีย
๒) แกไขปญหาคู คลองที่ตื้นเขินกลับมาสวยงาม น้ําใสสะอาด และแกไข
ปญหาอุทกภัย
๓) ใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางในองคกรฯ มีจิตสาธารณะ คือ
มีจิตที่คิดสรางสรรคเปนกุศล มุงทําประโยชนในสังคมและสวนรวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๐๐

มาก

๔) สรางจิตสํานึกใหชุมชนตางๆ ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๕) เกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในการมีสวนรวมที่จะพัฒนาทองถิ่นองคกร
เครือขายและชุมชนใหมีความเขมแข็ง

๔.๐๐

มาก

๔.๕๐

มากที่สุด

๖) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔๕๐

มากที่สุด

๔.๓๓

มากที่สุด

รวม

ขอเสนอแนะ
- ประชาสัมพันธโครงการดีๆ แบบนี้ใหประชาชนในพื้นที่ทราบมากๆ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก

๗๑

๓. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหาราชินี
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑) เปนการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๓
พรรษา

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๔.๕๐

มากที่สุด

๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๓) เปนการชวยดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานปาชายเลน ซึ่งมีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาของจังหวัดฯ
๔) เปนการสรางปราการธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
ดังที่หลายๆ จังหวัดในแถบปากแมน้ําประสบอยู
๕) เปนการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา หวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๖) เปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา และการหาแนวทาง
ในการพัฒนาดานการทองเที่ยว
๗) เปนการบูรณาการโครงการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
ภายในจังหวัดฯ และพื้นที่ใกลเคียง สรางความสามัคคีรวมกันในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๐๐

มาก

๔.๐๐

มาก

๔.๕๐

มากที่สุด

๔.๐๐

มาก

๔.๕๐

มากที่สุด

รวม

๔.๒๙

มากที่สุด

ขอเสนอแนะ
- คนเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ควรบริหารจัดการใหเปนระบบ และชัดเจน
- นาจะหาวิธีที่ถาวรและเห็นผลจากการปลูกปามากกวาเดิม

๗๒

โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางคันถนนสายแมกลอง – ทาจีน หมูที่ ๑,๕,๖,๗,๑๐ ตําบลบางแกว
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๑) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยแก ไขปญหาประชาชนไดมากนอยเพียงใด

๔.๒๒

มากที่สุด

๒) ทานคิดวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความจําเปนเพียงใด

๔.๒๒

มากที่สุด

๓) ทานคิดวาประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๔.๑๑

มาก

๔) ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๒๒

มากที่สุด

๕) ทานคิดวาผลงานการกอสรางถนนนี้เปนอยางไร

๓.๕๖

มาก

๖) ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๔.๑๑

มาก

๔.๐๗

มาก

ประเด็น

รวม

ขอเสนอแนะ
- เปนโครงการดี ประชาชนโดยรวมใชประโยชนนอยแตเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กอใหเกิด
เศรษฐกิจของจังหวัด ควรประสาน อบต. บางแกว ในการดําเนินการตอไป

๗๓

๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายคลองโคน - บานนายนรินทร
หมูที่ ๒ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๑) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยแก ไขปญหาประชาชนไดมากนอยเพียงใด

๔.๔๔

มากที่สุด

๒) ทานคิดวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความจําเปนเพียงใด

๔.๓๓

มากที่สุด

๓) ทานคิดวาประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๔.๔๔

มากที่สุด

๔) ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๔๔

มากที่สุด

๕) ทานคิดวาผลงานการกอสรางถนนนี้เปนอยางไร

๔.๓๓

มากที่สุด

๖) ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๔.๓๓

มากที่สุด

๔.๓๙

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

๗๔

๓. โครงการกอสรางกําแพงกันดินพรอมทางเดินเทาสายเลียบทางรถไฟชุมชนชุมสายโทรศัพท
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๑) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยแก ไขปญหาประชาชนได มากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๒) ทานคิดวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความจําเปนเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๓) ทานคิดวาประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๔) ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๓.๘๙

มาก

๕) ทานคิดวาผลงานการกอสรางนี้เปนอยางไร

๓.๕๖

มาก

๖) ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๓.๘๔

มาก

ประเด็น

รวม

ขอเสนอแนะ
- ควรปรับปรุงผิวดานบนใหเรียบรอยกวานี้เพราะมีความขรุขระแตไมมาก และควร
สรางกําแพงกันดินเชนนี้อีกหลายๆ ที่ ตามความตองการของประชาชนและ
งบประมาณที่พอจะจัดสรรใหอยางทั่วถึง
- ควรปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนโครงการที่ดีและเกิดประโยชนตอชุมชน

๗๕

๔. โครงการกอสราง/ปรับปรุงอาคารศูนยสุขภาพ และนันทนาการสําหรับผูเปนภูมิแพ
“ศูนยวารีบําบัด”
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๑) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยแก ไขปญหาประชาชนไดมากนอยเพียงใด

๔.๐๐

มาก

๒) ทานคิดวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความจําเปนเพียงใด

๓.๖๗

มาก

๓) ทานคิดวาประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๔) ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๓.๕๖

มาก

๕) ทานคิดวาผลงานการกอสรางนี้เปนอยางไร

๓.๔๔

มาก

๖) ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๖๗

มาก

๓.๗๑

มาก

ประเด็น

รวม

ขอเสนอแนะ
- ในวันที่ออกตรวจนั้นหยุดใหบริการเนื่องจากระบบสระน้ํามีปญหา ทําใหน้ําในสระเนาเสีย
อยูในระหวางรอการแกไข และจัดทํางบประมาณ
- ตองแกไขงานเรื่องระบบน้ํา
- โครงการนี้ดีมีประโยชน แตอาจเกิดปญหาในระบบเครื่องจักร สมควรดูแลและ
ปรับปรุงใหใชไดในระยะยาว
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดบรรยายสภาพการบริการมีผูใชบริการประมาณ ๗๐ คน
มีผูรับบริการเปนผูรักสุขภาพ ทั้งเด็กและผูสูงวัย จํานวนมาก
- ควรปรับปรุงระบบน้ําใหใสมีคุณภาพ และใชบริการไดเหมือนเดิม
- เปนโครงการที่เปนประโยชน ใหเนนการบริหารจัดการในการดูแลระบบตางๆ ใหสามารถ
ใชงานไดตลอด
- ควรเรงแกไขปญหาเรื่องน้ําอยางเรงดวน เพราะมีประชาชนรอใชบริการ

๗๖

โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภออัมพวา จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพโดยสมุนไพรบําบัด หมูที่ ๕ ตําบลบางชาง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุ อยูระหวางเริ่มดําเนินการกอสราง กําหนดแลวเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคบริเวณวัดบางแคใหญ หมูที่ ๗
ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุ อยูระหวางเริ่มดําเนินการกอสราง กําหนดแลวเสร็จ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๓. โครงการประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ณ วัดภุมรินทรกุฏีทอง ตําบลสวนหลวง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑) จํานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนผูใหความสนใจโดยรวม
๒) สถานทีจ่ ัดงานมีความเหมาะสม เชน ความสะอาด และความสะดวก
ดานการจราจร สถานที่จอดรถ แสงสวาง
๓) การจัดการประกวด มีความเหมาะสม (ประกวดเรือไฟ,
ประกวดนางนพมาศแม-ลูก, ประกวดกระทง)
๔) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม

๕.๐๐

มากที่สุด

๔.๓๓

มากที่สุด

๕.๓๓

มากที่สุด

๕.๐๐

มากที่สุด

๕) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตางๆ มีความเหมาะสม

๔.๓๓

มากที่สุด

๖) ขบวนแหอัญเชิญพระประทีป
๗) จํานวนกระทงกาบกลวย ระยะเวลาและขั้นตอนการลอย

๔.๓๓
๕.๐๐

๘) พิธีเปดงาน กิจกรรม

๔.๓๓

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๙) ประโยชนและความคุมคาของงบประมาณ ตอโครงการมากนอยเพียงใด

๔.๓๓

มากที่สุด

๔.๕๕

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

ขอเสนอแนะ
- ควรอนุรักษไวอยางยิ่ง เชน ประเพณีลอยกระทงกาบกลวย การประกวดนางนพมาศ
การประกวดเรือไฟ เพราะกิจกรรมหลักนี้ ทําใหเมื่อถึงวันลอยกระทง จังหวัดสมุทรสงคราม
จะเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวมาชมสิ่งที่สวยงาม และเดินทางไมไกลจากกรุงเทพฯ เปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดไดเปนอยางดีมาก

๗๗

โครงการที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอบางคนที จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๘
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามรวม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๑) จํานวนประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ

๔.๖๗

มากที่สุด

๒) กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

๔.๓๓

มากที่สุด

๓) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔) ทานคิดวาโครงการนี้ปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ในจังหวัด
สมุทรสงครามไดตระหนักในความสําคัญของประเพณีที่มีมาแตโบราณ
๕) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
มีนักทองเที่ยวใหความสนใจมากนอยเพียงใด

๔.๐๐

มาก

๔.๐๐

มาก

๔.๐๐

มาก

๖) ความพึงพอใจในภาพรวมของทานตอโครงการ
๗) ทานคิดวาประโยชนและความคุมคาของงบประมาณตอโครงการ
มากนอยเพียงใด

๔.๓๓

มากที่สุด

๔.๐๐

มาก

๔.๑๙

มาก

ประเด็น

รวม
ขอเสนอแนะ

- ขนมครกรสชาติหวานมาก ดูไมโบราณเลย
- เพราะทานกับน้ําตาลทราย นาจะมันๆ เค็มๆ เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเห็นวารสชาติ
ดั่งเดิม เปนแบบไหน ควรใหความสําคัญ

๗๘

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามรวม
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

๑) ทานคิดวาโครงการนี้ชวยแกไขปญหาประชาชนไดมากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๒) ทานคิดวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความจําเปนเพียงใด

๓.๓๓

มาก

๓) ทานคิดวาประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๔) ทานคิดวาโครงการนี้มีความคุมคาและเกิดประโยชนตอ ทองถิ่น

๓.๘๙

มาก

๕) ทานคิดวาผลงานการดําเนินการโครงการนี้เปนอยางไร

๔.๐๐

มาก

๖) ในภาพรวมทานมีความพึงพอใจโครงการนี้มากนอยเพียงใด

๓.๘๙

มาก

๓.๘๒

มาก

ประเด็น

รวม

๗๙

บทที่ ๕
บทสรุปการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ความมุงหมายของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา เปนไป
ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม
๒) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕.๒ เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
๑) คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๓) โปรแกรมสําเร็จรูป
๕.๓ สรุปการติดตามแผนพัฒนา ดังนี้
๑) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕๘ สรุปไดดั้งนี้
๒.๑ จํานวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕๘ จํานวน
ดําเนินการจริง
จํานวน
คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๗

๑๒๐ โครงการ
๙๒ โครงการ

๒.๒ จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕๘ เปนเงิน ๒๘๒,๒๘๑,๐๙๑ บาท
จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจริง ประจําป ๒๕๕๘ เปนเงิน ๑๑๔,๐๙๘,๒๔๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๔๐.๔๒
๓) ความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการที่ดําเนินการจริง(ขอมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๓.๑ จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
๗๕ โครงการ
คิดเปนรอยละ ๘๑.๕๒
๓.๒ จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
คิดเปนรอยละ ๕.๔๓

๕

โครงการ

๓.๓ จํานวนโครงการที่ไมไดดําเนินการ
คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๕

๑๒

โครงการ

๘๐

๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๒๐ คะแนน อยูระดับ พอใจมาก
๕) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๘.๘๔ คะแนน

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๕
คะแนน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๓๔ คะแนน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๐๔ คะแนน
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๔๗ คะแนน
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๓๑ คะแนน

๘๑

๖) สรุประดับความคิดเห็นของประชาชน ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแตละโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ดําเนินการแลวเสร็จ (คะแนนเต็ม
๕ คะแนน) ดังนี้
๑. โครงการเจริญจิตภาวนา ถวายแดพอหลวง ประจําป ๒๕๕๗
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๓ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๒. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ประจําป ๒๕๕๗
พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๙๗ ความพึงพอใจ อยูในระดับ พอใจมาก
๓. โครงการถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๔. โครงการเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๕. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๖. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ (GAT : O - NET) ใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
๖.๑ GAT ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๒ ความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด
๖.๒ O-Net ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๖ ความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด
๖.๓ O - net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด
๖.๔ O - net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด
๗. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต “ผูสูงอายุ พึ่งตนเอง และชวยสังคม” ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๗ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๘. โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน (เด็กดี มีกีฬา) ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๔ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๙. โครงการฝ ก อบรมเพื่ อเสริ มสร างคุ ณธรรมจริย ธรรม ปอ งกัน การทุจ ริตในการปฏิบัติ งานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด

๘๒

๑๐. โครงการรักษแมกลอง
พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๗๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๑๑. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๖ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๑๒. โครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ประจําป ๒๕๕๘ จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๙ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๑๓. โครงการงานประเพณีเทศกาลตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม) ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๑๔. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดธรรมมาวุธาราม (บังปน) ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๔ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๑๕. โครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” และสืบสานกีฬา วาวไทย “ชักวาวกลางแมน้ํา”
ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๑๗. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครก ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๑๘. โครงการเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๑๙. โครงการ สีสันต หรรษา มหาสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๒๐. โครงการแขงขันฟุตซอลตอตานยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใจจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๒๑. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัดสมุทรสงคราม
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๒๒. โครงการสงเสริมประเพณีแหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก

๘๓

๒๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๒๔. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพหางไกลยาเสพติดองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๕๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๒๕. โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๕๘
พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๘๔ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๒๖. โครงการวันคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม “พัฒนาเทคโนโลยี สูการพัฒนาคนพิการอยางยั่งยืน”
พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๘๓ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๒๗. โครงการ “ปนรอยดวงใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา”
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๗ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๒๘. โครงการพัฒนาเครือขายและรณรงคเฝาระวังปญหาการทองเที่ยวที่แสวงหาประโยชนทางเพศ
จากเด็ก
พบวามีคาเฉลี่ย ๓.๙๕ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๒๙. โครงการสงเสริมอาชีพและขยายตลาดสินคาของดีจังหวัดสมุทรสงครามสูตลาดระดับประเทศ
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
๓๐. โครงการกอสรางกําแพงกั้นดินพรอมทางเดินเทาสายเลียบทางรถไฟชุมชนชุมสายโทรศัพท
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๙ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๓๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายคลองโคน – บานนายนรินทร หมูที่ ๒
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๕๘ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด
๓๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อมหมูที่ ๕ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๗ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมากที่สุด

๘๔

ปญหา/อุปสรรค
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ที่ จ ะใช ใ นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณที่ตั้งไวทําใหไม
สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละป
๒. การดําเนินงานโครงการโดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐานไมแลวเสร็จทันภายใน
ปงบประมาณและไมคอยเปนไปตามแผนการดําเนินงานประจําป
๓. การใหความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เจาของพื้นที่เขารวม
กิจกรรมนอยมาก เชน อบต. ชาวบานบริเวณนั้น รวมทั้งไมใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผล
เทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
๑. ควรดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามปเปนหลักเนื่องจาก
มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปจํานวนหลายเลม ทําใหมีโครงการที่ไมไดดําเนินการในแผนพัฒนาสามป
จํานวนมาก
๒. ควรมีการวิเคราะหและกําหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแตละโครงการให
สอดคลองกับการปฏิบัติจริงและมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว เชน แผนการดําเนินงานประจําป
แผนการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
๓. ใหหนวยงานตาง ๆ ขององคกร ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนที่ได
วางไวตามปฏิทินการดําเนินงาน และเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหรายงานผล ปญหา
อุปสรรค ใหผูบริหารทราบเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานปตอไป
๔. ควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาท อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม โครงการตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ไดทราบถึงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. โครงการที่เปนโครงการขนาดเล็กๆ ประชาชนมีสวนรวมและไดรับประโยชนไมมาก
ไมสมควรจะใหการสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลและพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จะเปน
ประโยชนสําหรับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดฯ หากไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาตอไป

ภาคผนวก

ภาพคณะกรรมการฯ ขณะรวมกันออกติดตามโครงการกอสราง

โครงการกอสราง/ปรับปรุงอาคารศูนยสุขภาพ และนันทนาการสําหรับผูเปนภูมิแพ “ศูนยวารีบําบัด”

โครงการกอสรางกําแพงกันดินพรอมทางเดินเทาสายเลียบทางรถไฟชุมชนชุมสายโทรศัพท
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการกอสรางคันถนนสายแมกลอง – ทาจีน หมูที่ ๑,๕,๖,๗,๑๐
ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายคลองโคน - บานนายนรินทร
หมูที่ ๒ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ตําบลบางกุง
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบสอบถาม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงาน
ขององค์ การบริหารส่ 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

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

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ทานจะใหคะแนนองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม เทาใด
ยุทธศาสตรที่ ..................................................................................................

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

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงาน
ขององค์ การบริหารส่ 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

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

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป
 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) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็น ในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ
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

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

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามโครงการดังกลาวมากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

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

นอยที่สุด
(1)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

