รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

บทที่ ๑
บทนํา
ดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ ใหองค(กร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และ
ผลการดําเนินงานในรอบป3 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค(กร
ปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค(กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอยางนอยป3ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป3
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปAนไปตามเจตนารมณ(ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค(กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) เทศบาลตําบลศรีสุนทร จึงขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณการใชจาย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ในรอบ
ป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มาเพื่อใหประชาชนในเทศบาลตําบลศรีสุนทรทราบโดยทั่วกันตอไป

ส'วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค(กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา โดยผู บริ ห ารเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรไดแตงตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการพั ฒ นา เพื่ อ ทํ า หนาที่ ใ นการกํ า หนดแนวทางวิ ธี ก ารในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสุนทร เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแบงออกเปAนสองไตรมาส โดยมีงานนโยบายและแผนทําหนาที่รวบรวม และจัดทํารายงานสรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป3เสนอตอ
คณะกรรมการ เพื่อพิจ ารณาและเสนอความเห็นตอผูบริห ารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยป3ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุ ก ป3 ทั้ งนี้ ใ หปE ด ประกาศโดยเปE ด เผยไมนอยกวาสามสิ บ วั น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค( ก รปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ กํ า หนดใหผู บริ ห ารทองถิ่ น แตงตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น
ประกอบดวย
๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
กรรมการ
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
กรรมการ
๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
กรรมการ
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคน
หนึ่งทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป3ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป3 ทั้งนี้ ใหปEดประกาศโดยเปEดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล
๑. การติด ตาม (Monitoring) เปA น การติ ด ตามเพื่ อใหทราบความกาวหนาในการดํ าเนิ นงาน
ตามโครงการในแผนพัฒนาสามป3 (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผน
ดําเนินการประจําป3 พ.ศ.๒๕๕8 และในกรณีที่พบปPญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทาง
ในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิ ธี ก ารติ ด ตามดํ า เนิ น งาน โดยใหทุ ก หนวยงานในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรติ ด ตามการใช
งบประมาณและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอม
ทั้งจํานวนงบประมาณที่ใชจริง เปAนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗)
รายงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘)
รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘)
รายงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘)
รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
และสรุปเปAนผลดําเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร(การพัฒนาและนโยบายเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เสนอผูบริหารเทศบาล
๒. การประเมินผล (Evaluation) เปAนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลตามยุทธศาสตร(การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผานทางคณะกรรมการ
ชุมชน และกลุมตัวอยางในพื้นที่ ตามแบบ ๓/๒ และ ๓/๓ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นและนํา
ผลสรุ ป เสนอคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาโดยเทศบาลตํ าบลศรี สุ นทรจะดํ าเนิ น การ
ประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตร(การพัฒนาป3ละ ๑ ครั้ง กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามป3ครั้งตอไป เพื่อให
เห็นวายุทธศาสตร(การพัฒนาดานใดที่ประสบความสําเร็จเปAน ไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมี
ปPญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบความสําเร็จเปAนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมียุทธศาสตร(
ดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่ง หรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอตอ
ผูบริหารเทศบาลเปAนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร(การพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนา
สามป3ครั้งตอไป

ส'วนที่ ๓
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําป ๒๕๕๘
๓.๑ การติดตาม
การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร=การพัฒนา
ในป3 ง บประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร ไดเริ่ ม ดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร( ก ารพั ฒ นา
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ซึ่งเปAนแผนระยะยาว กําหนดเปXาหมายดําเนินการไว ๕ ป3 โดยไดจัดแผนพัฒนาสามป3
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เปAนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป3 ซึ่งทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร(
การพั ฒ นา ๘ ดาน โดยไดบรรจุ โ ครงการพั ฒ นาที่ มี เ ปX า หมายดํ า เนิ น การในป3 ๒ ๕๕๘ ไว
จํานวน 136 โครงการ และผูบริหารเทศบาลไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป3งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๕๖,๒๔๘,๔๖๐ บาท เพื่อดําเนินการโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๓๖
โครงการ

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต'อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 งานวิเคราะห(นโยบายและแผนไดจัดทําโครงการประเมินผล ความพึงพอใจ
ตอผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ทธศาสตร( การพั ฒ นาของเทศบาล โดยดํ า เนิ น การสํ า รวจความ พึ ง พอใจของ
ประชาชนในชุ มชน จํา นวน ๘ ชุ มชน หนวยงานภาครั ฐ และรั ฐวิ ส าหกิ จ ในเขตเทศบาลตํา บลศรี สุ นทรใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑. ความพึ งพอใจตอผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร( ของเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรในภาพรวม
(ตามแบบ ๓/๒ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
๒. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสุนทรจําแนกตามยุทธศาสตร( (ตามแบบ
๓/๓ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร( ๗
ดาน ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดแก
๑) การพัฒนาดานการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
๒) การพัฒนาดานการศึกษา
๓) สงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปPญญาทองถิ่น
๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕) การสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
๖) การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗) การพัฒนาดานการคมนาคม
๘) การพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ประชาชนเขามามีสวนรวมภายใต
หลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร(การพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรในภาพรวม (แบบ ๓/๒)
งานวิ เ คราะห( น โยบายและแผน ไดดํ าเนิ น การเก็ บ ขอมู ลกลุ มตั ว อยางจากคณะกรรมการหมู บาน
ประชาชนทั่ ว ไป นั ก เรี ย น /นั ก ศึ ก ษา หนวยงานภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในเขตเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร
จํานวน ๑๐๐ ราย และใชแบบสอบถามของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เก็บขอมู ลระหวางวัน ที่
๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีผูตอบแบบสอบถามและสงคืนกลับมา จํานวน ๑๐๐ ราย
โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร(ในภาพรวม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ในเรื่องเกี่ยวกับ
๑. การเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. การประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. การเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. การเปEดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนในทองถิ่น
๘. การแกไขปPญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน

๙. ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการวิเคราะห(ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนไดคะแนนความพึงพอใจในการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร(ในภาพรวม
ทั้งนี้ การประเมินโดยการสุมกลุมตัวอยางจากประชาชนในพื้นที่ แลวนํามาวิเคราะห(ขอมูลสถิติ
คารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ข@อมูลทั่วไปของผู@ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนและสัดสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
รายการ

จํานวน

ร@อยละ

เพศ
ชาย
๔๓
๔๓
หญิง
๕๗
๕๗
รวม
๑๐๐
๑๐๐
แผนภูมิแสดงจํานวนผู@ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและสัดสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
รายการ
อายุ
ต่ํากวา ๒๐ ป3
๒๐ – ๓๐ ป3
๓๑ – ๔๐ ป3
๔๑ – ๖๐ ป3
๕๑ – ๖๐ ป3
มากกวา ๖๐ ป3ขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร@อยละ

๒
๒๔
๒๓
๒๑
๒๓
๗
๑๐๐

๒
๒๔
๒๓
๒๑
๒๓
๗
๑๐๐

แผนภูมิแสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนและสัดสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา
รายการ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร@อยละ

๔๕
๑๙
๖
๒๖
๑
๓

๔๕
๑๙
๖
๒๖
๑
๓

๑๐๐

๑๐๐

แผนภูมิแสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและสัดสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก
รายการ
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

ร@อยละ

๖
๘
๒๘
๓๗
๘
๒
๑๑
๑๐๐

๖
๘
๒๘
๓๗
๘
๒
๑๑
๑๐๐

แผนภูมิแสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก

จากตารางที่ ๑-๔ จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปAนเพศหญิง คิดเปAนรอยละ ๕๗
รองลงมาเปAนเพศชาย คิดเปAนรอยละ ๔๓ ซึ่งมีอายุ ๒๐-๓๐ ป3 คิดเปAนรอยละ ๒๔ อายุ ๓๑-๔๐ ป3และอายุ
๕๑-๖๐ ป3 คิดเปAนรอยละ ๒๓ อายุ มากวา ๖๐ ป3 คิดเปAนรอยละ ๗ และอายุต่ํากวา ๒๐ ป3 คิดเปAนรอยละ ๒
ซึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปAนรอยละ ๔๕ ระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปAนรอยละ ๑๙
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปAนรอยละ ๖ ระดับปริญญาตรี คิดเปAนรอยละ ๒๐ ระดับสูงกวาปริญญา
ตรี คิดเปAนรอยละ ๑ และระดับอื่น ๆ คิดเปAนรอยละ ๓ ซึ่งประกอบอาชีพรับจาง คิดเปAนรอยละ ๓๗ อาชีพ
คาขายหรือธุรกิจสวนตัว คิดเปAนรอยละ ๒๘ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ และ นักเรียน นักศึกษา คิดเปAนรอยละ
๘ รับราชการ คิดเปAนรอยละ ๖ เกษตรกร คิดเปAนรอยละ ๒ อื่น ๆ คิดเปAนรอยละ ๓

ข@อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสุนทรในภาพรวม
พอใจมาก
ที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ

1. มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

12

47

38

3

2. มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

8

40

49

3

3. มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

8

42

48

2

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

8

38

51

3

5. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7

28

62

3

6. การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด

6

43

48

6

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชน

4

43

49

4

8. การแกปPญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน

1

42

49

5

9. ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

2

48

44

6

6.2

41.2

49

3.6

ประเด็น

ภาพรวม

ไมพอใจ

แผนภูมิแสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลศรีสุนทรในภาพรวม

4.2.2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร%
ในการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร( ใชแบบประเมินเปAน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดของแบบประเมินประกอบดวย
1. ขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบดวยรายละเอี ย ดสวนตั ว ของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ซึ่งปรากฎในผลการดําเนินงานในภาพรวมแลว
2. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสุนทรในแตละยุทธศาสตร(
โดยมีน้ําหนักคะแนนความพึงพอใจ 5 คะแนน
ทั้งนี้ การประเมินโดยการสุมกลุมตัวอยางจากประชาชนในพื้นที่ แลวนํามาวิเคราะห(ขอมูลสถิติ
คารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้

ยุทธศาสตร%ที่ 1 การพัฒนาด+านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติการทองเที่ยวและสิ่งแวดล+อม
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.42

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.27

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.15

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.20

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.04

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.20

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.33

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.38

ภาพรวม

3.30

แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%ด+านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติการทองเที่ยวและสิ่งแวดล+อม

ยุทธศาสตร%ที่ 2 พัฒนาด+านการศึกษา
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.38

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.39

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.30

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.40

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.09

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.28

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.29

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.35

ภาพรวม
แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านการศึกษา

3.31

ยุทธศาสตร%ที่ 3 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ของภูมิป1ญญาท+องถิ่น
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.38

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.37

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.35

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.29

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.08

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.27

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.38

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.41

ภาพรวม
แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีของภูมิป1ญญาท+องถิ่น

3.32

ยุทธศาสตร%ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.06

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.11

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.13

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.02

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

2.95

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.15

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.18

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.15

ภาพรวม
แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.09

ยุทธศาสตร%ที่ 5 การสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.36

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.31

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.28

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.26

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.10

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.31

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.35

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.31

ภาพรวม
แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%การสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน

3.28

ยุทธศาสตร%ที่ 6 ยุทธศาสตร%การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.14

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.08

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.17

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.10

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

2.95

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.06

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.12

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.11

ภาพรวม

3.09

แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต+อผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร%ที่ 7 การพัฒนาด+านการคมนาคม
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.21

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.06

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

3.15

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

3.12

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

2.99

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.12

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.12

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.17

ภาพรวม

3.11

แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต+อผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%การพัฒนาด+านการคมนาคม

ยุทธศาสตร%ที่ 8 การบริหารให+มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเน+นประชาชน
ประเด็น

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 5 คะแนน)

1) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

3.13

2) มีการประชาสัมพันธ(ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3.09

3) มีการเปEดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

2.97

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ

2.98

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

2.98

6) การดําเนินงานเปAนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.07

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปPญหาของประชาชนทองถิ่น

3.06

8) ประโยชน(ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.04

ภาพรวม

3.04

แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต+อผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร%การบริหารให+มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเน+นประชาชน

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร(
ยุทธศาสตร(

คะแนนความพึงพอใจ

1.การพัฒนาดานการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติการ
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
2.พัฒนาดานการศึกษา
3.การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ของภูมิปPญญาทองถิ่น
4.พัฒนาคุณภาพชีวิต
5.การสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
6.การพัฒนาเศรษฐกิจ
7.การพัฒนาดานการคมนาคม
8.การบริหารใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเนน
ประชาชน
สรุปภาพรวมทุกยุทธศาสตร(

3.30
3.31
3.32
3.09
3.28
3.09
3.11
3.04
3.19

แผนภูมิแสดงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร%
เทศบาลตําบลศรีสุนทร

จากตารางพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานยุทธศาสตร(การสงเสริมศาสนา ศิลปะ จารีต
ประเพณีของภูมิปPญญาทองถิ่นที่สุดคิดเปAน 3.32 คะแนน รองลงมาเปAนยุทธศาสตร(การพัฒนาดานการศึกษา
คิดเปAน 3.31 คะแนน และ การพัฒนาดานการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
คิดเปAน 3.3 คะแนน การพัฒนาดานการคมนาคม 3.11 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เด็กและเยาวชน
คิดเปAน 3.28 คะแนน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต คิดเปAน 3.09 คะแนน การพัฒนาเศรษฐกิจ
คิดเปAน 3.09 คะแนน และการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเนนประชาชน คิดเปAน
3.04
คะแนน ตามลําดับ

