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คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
และได้จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมิ น ผล วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมิ นผล สรุป ผลการติ ดตามและ
ประเมิน ผล ปัญหาอุป สรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อไป
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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
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3. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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หน้า ข

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุด มุ่งหมาย
ไม่เ หมือ นกัน แต่ เป็ น กระบวนการที่มีค วามเกี่ย วข้อ งสั มพัน ธ์กัน และเมื่อ นาแนวคิ ดและหลั กการติด ตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแบบแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดาเนินงาน
1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร
1.3 ผลการดาเนินงาน เป็นการตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมิน ผลแผนถือเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการทดสอบผลการดาเนินงานตามภารกิ จ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ว่ า ด าเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ท าให้ ท ราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชั ดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ าส านั ก/ผู้ อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่ าวโดยสรุ ป คือ การติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะน าไปสู่ ก ารวางแผนการพัฒ นา
ในปี ต่อ ๆ ไป ให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์เ ชิ ง คุณ ค่ าในกิจ การสาธารณะมากที่สุ ด เมื่ อ พบจุ ดแข็ งต้ อ งเร่ งรี บ ดาเนิน การ
โดยจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่ างๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
จุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่ งที่เป็ น ปั ญหาและอุป สรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุ ดและถดถอยปัญหาลงให้ ได้ ดาเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิด ประโยชน์ เพื่ อด าเนิ น การขยายแผนงาน โครงการ งานต่ า งๆ พร้ อ มปรับ ปรุ ง และเร่ ง รี บ
ดาเนินการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนจะส่งผลให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ และนาไปสู่กระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ให้ ตอบสนองภารกิ จ ตามอานาจหน้าที่ข องหน่ว ยงาน รวมทั้ งเป็ นการปรับ ปรุงการปฏิบัติง านให้ ดีขึ้ น
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพ ผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กาหนดไว้
2.3 เพื่อเป็นข้อมูลเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้องบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ
ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เพื่อสร้ างความผิ ดชอบของผู้ บริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลั ด/รองปลั ดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการผลักดัน
ให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และสังคมส่วนรวมมากที่สุด
2.6 เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนงาน โครงการ ของสานัก/กอง ฝ่าย ต่างๆ
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 กาหนดถึงขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดังนี้
3.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
3.1.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
3.1.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3.1.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3.1.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน
3.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกได้อีก
3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3 ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้ องทั้งประกาศการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4.1.3 คู่ มือ การติ ดตามและประเมิน ผลการจัด ทาและแปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติข ององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผล
4.2.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ว นตาบลตะโละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ ว นตาบลตะโละ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโละ
4.2.1.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดปรากฏตาม 3. ขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผล)
4.2.1.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ กาหนดให้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโละและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละต่อไป
4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล
4.2.2.1 ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.2.2.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.2.2.3 สารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.2.2.4 วิเคราะห์ ข้อมูล ผลการดาเนินงานและความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.2.2.5 ประเมิ น ผลการด าเนิ น ตามและความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.2.2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4.3 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
4.3.1 เอกสารหลักฐานแสดงผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
4.3.2 แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง
4.3.3 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4.3.4 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
4.3.5 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในภาพรวม
4.3.6 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
5.1 ท าให้ ทราบถึงสถานภาพและสถานการต่างๆ ของการจัด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นและการดาเนิ น
โครงการพัฒนา ทาให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.2 ทาให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและทันท่วงที
5.3 ทาให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะนาไป
จัดทาโครงการพัฒนาโดยสามารถนาเสนอข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.5 เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการพัฒนามี
ความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
5.6 ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น และหั ว หน้าส่ ว นราชการสามารถวิ นิจฉัย สั่ งการ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุ ม
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอานาจหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถกาหนดมาตรการ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
5.7 ทาให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน สามารถประสานการทางาน
ให้เป็นองค์รวมได้ เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม และงาน
ต่างๆ ทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.1 วิสัยทัศน์
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
2.2.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2.2.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภาคการผลิ ต หลั ก ให้ เ จริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
2) ขยายฐานเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่ ง สร้า งรายได้แ ละการจ้า งงานให้ แ ก่ภ าค
โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล
3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนา
ความรู้ คุณธรรมและสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการอานวยความเป็น
ธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่ การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากร
ในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชน
เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด
5) ฟื้นฟูและบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน
โดยฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ รั ก ษาความสมดุ ล เชิ ง นิ เ วศน์ สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตและกระบวนการสร้างมูล ค่าเพิ่มสินค้า
ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนและระบบโลจิสติกส์รองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การค้า การบริการและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่
นานาชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
7.1 วิสัยทัศน์
“ ตะโละน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พึ่งพาตนเองอย่าง ยั่งยืน ”
7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.3 เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล
7.4 ตัวชี้วัด
1. โครงสร้างพื้นฐานที่ดาเนินการ
2. รายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพด้านการเกษตร
3. มีอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้
4. เด็กได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
5. ความพึงพอใจของประชาชนที่ร่วมมือ ร่วมใจ
6. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
7. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
8. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
9. ความพึงพอใจในการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
10. จิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ชุมชนน่าอยู่
12. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
14. ชีวิตมีความปลอดภัยและชุมชนเกิดความสันติสุข
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ดาเนินโครงการพัฒนาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
7.5 กลยุทธ์
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ
2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร
3. สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่คนในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
5. ส่งเสริม ทานุ บารุง ศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6. ป้องกันและกาจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชน
9. พัฒนาและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
11. การกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนบาบัดน้าเสีย
12. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
13. พัฒ นา ปรั บ ปรุ งการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้ นตอนกระบวนการท างานตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
14. ส่งเสริ ม สนับ สนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มศักยภาพในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ตามขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น มีการประชุม ประชาคมท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูล และปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
มาจั ดทาฐานข้อมูล โดยการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ ว ม มีการวิ เคราะห์ ศักยภาพของท้อ งถิ่น กาหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์
จังหวัด
1.2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดาเนิ น งานตามแผนพัฒ นาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละสามารถสรุปได้ดังนี้
1.2.1 โครงการ
รายการ
โครงการทั้งหมดที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวนโครงการ
125

ร้อยละ

47
0
78

37.60
0
62.40

โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
37.60%
ยังไม่ได้ดาเนินการ
62.40%
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1.2.1 งบประมาณ
รายการ
งบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เบิกจ่ายจากงบประมาณปกติ
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบิกจ่ายจากเงินสะสม
เบิกจ่ายจากเงินทุนสารองสะสม
เบิกจ่ายจากงบอื่นๆ
รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย

จานวนโครงการ
33,294,000
18,044,103
3,254,833
0
0

0
21,298,936
11,995,064

ร้อยละ
54.20
9.78
0
0
0
63.98
36.02

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9.78%

ไม่ได้เบิกจ่าย 36.02%

งบปกติ 54.20%
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2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 39
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 10

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม

ไม่พอใจ
10%

พอใจมาก
39%

พอใจ
51%
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2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

8.5
8.2
7.2
7.2
7.2
8.9
7.2

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
8.5%

ยุทธศาสตร์ที่ 1

8.2%

ยุทธศาสตร์ที่ 2

7.2%

ยุทธศาสตร์ที่ 3

7.2%

7.2%

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

8.9%

7.2%

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7

จากการผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รองลงมา
คือยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.1 โครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี จ านวนมากแต่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ น้ อ ย เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากั ด
ด้านงบประมาณ
3.2 ปั จ จั ย แวดล้ อมในการบริ ห ารงานท้องถิ่นมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาส่ งผลให้ ต้องปรับเปลี่ ยน
แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3.3 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร
จัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละไม่มีบริการถังขยะและรถเก็บขยะ แต่จะส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ
ขยะเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถบริ ห ารจั ด การขยะในครั ว เรื อ นได้ ในส่ ว นนี้ ข อให้ ร ณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม
ในการเผาขยะ ขอให้ เผาในหลุ มหรื อภาชนะที่ส ามารถควบคุม ไฟได้ง่า ยเพื่อป้ องกัน การเกิด อัคคีภัย ในชุมชน
4.2 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรให้ความรู้และรณรงค์
ให้ประชาชาตรวจสอบสายไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือนอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้า
ลัดวงจรอันเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอัคคีภัยในปัจจุบัน
4.3 ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลเด็กกาพร้าในพื้นที่ตาบลตะโละให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่มคี วามจาเป็น สาคัญ และสามารถใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4.4 การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานว่าประชาชนสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนแล้ว ควรมีการวางแผนทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากอาชีพที่ได้ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนด้วย
4.5 ควรมี ก ารประเมิ น ผลความพึ งพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ ดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ โดยดาเนินการปีละ 2 ครั้ง
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ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโละในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก










ชาย
ต่ากว่า 20 ปี
41-50 ปี
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
รับราชการ
รับจ้าง
อื่นๆ.......................









หญิง
20-30 ปี
51-60 ปี
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา








31-40 ปี
มากว่า 60 ปี
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
อื่นๆ................................
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
พอใจมาก พอใจ
ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโละตามยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก










ชาย
ต่ากว่า 20 ปี
41-50 ปี
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
รับราชการ
รับจ้าง
อื่นๆ.......................









หญิง
20-30 ปี
51-60 ปี
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา








31-40 ปี
มากว่า 60 ปี
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
อื่นๆ................................
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน มากน้อย
เพียงใด
ความพึงใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต มากน้อยเพียงใด
ความพึงใจ

คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการที่ดี มากน้อยเพียงใด
ความพึงใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

8. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มากน้อยเพียงใด
ความพึงใจ

คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มากน้อยเพียงใด
ความพึงใจ

คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมสร้างสันติสุข มากน้อยเพียงใด
คะแนน
ความพึงใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

11. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละในการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มากน้อยเพียงใด
คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

ความพึงใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน โครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
..................................................................................................................................................................... ................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ขั้นตอน กระบวนการ การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ.2561 – 2564 )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

