รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ 2558

เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

-กคํานํา
ในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองมีแผนพัฒนา
ทองถิ่น เปนเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกร ใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น
ดังนั้น สิ่งที่ตองมีควบคูกับการจัดทําแผน คือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ อันเปนการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาสามารถจัดเตรียม
ขอมูลเบื้องตน เพื่อรองรับการบริหารงานขององคกรไดดีมากนอยเพียงใด ขอมูลโครงการที่ถูกเสนอ
ผานประชาคมทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการ สอดรับกับงบประมาณ และดําเนินการได
จริงมากนอยเพียงใด
การติ ดตามและประเมิ นผล ฯ จะเปน สิ่ง สะทอนใหเห็น ถึงประสิทธิ ภาพของแผนพัฒ นา
ทองถิ่น วามีมากนอยเพียงใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารทองถิ่น ที่จะนํามาปรับใชกับการจัดทํา
แผนพัฒนาในรอบปตอไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนพัฒนาดังกลาวใหมีมากขึ้น อันจะสงผลให
ทองถิ่นมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
งานแผนและงบประมาณ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลทะเลทรัพย

-ข-

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลทะเลทรัพย ประจําป 2558
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2558
- แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

หนา
ก
ข
1
2
4

-1บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีบ ทบาทและอํ า นาจหน า ที่ อ ย า งอิ ส ระในการบริห ารจั ดการท องถิ่ น ของตนเอง สง ผลใหอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท และอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน
งานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ และการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน และสังคม
ดานการวางแผน ดานการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ
ดา นการอนุรั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และดานวัฒ นธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
แม ว าองค กรปกครองส ว นท องถิ่น จะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตเมื่อเปรีย บเทีย บกับ
ทรัพยากรที่มีอยู ไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ พบวายังมีปริมาณนอยสงผล
ใหการพัฒนาศักยภาพของทองถิ่น มีประสิทธิภาพนอยตามไปดวย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
องค กร เป น ไปอย า งมี ป ระสิทธิ ภ าพและประสิทธิผ ล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ทองถิ่นของตน จึงไดกําหนดเครื่องมือ คือแผนพัฒนาทองถิ่นขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่น ใหดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว อันเปนการลดความไมแนนอน และปญหาความยุงยาก
ซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังกอใหเกิดการดําเนินงานที่จะบรรลุจุดมุงหมายอยางประหยัด
และคุมคาที่สุด
นอกจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะมี เ ครื่ อ งมื อ กํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพแลว ยังตองมีการติดตามประเมินผล สิ่งที่ไดดําเนินการไปแลวดวย เพื่อบงชี้ใหทราบถึง
ความสําเร็จและประสิทธิภาพของการดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
1.1 การติดตาม (monitering) มีความสําคัญ ดังนี้
1) กอใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
2) ทําใหมีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด
3) ทําใหกลุมเปาหมายหลักของโครงการไดรับประโยชนอยางเต็มที่
4) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของงาน
1.2 การประเมินผล (evaluation) มีความสําคัญ ดังนี้
1) ใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน
2) เปนตัวบงชี้วาแผนที่กําหนดไวมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร
3) ใชเพื่อการตรวจสอบการดําเนินงานวามีความสอดคลองกับงบประมาณ
เพียงใด
4) ใชเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
2. ลักษณะทั่วไปของระบบการติดตามและประเมินผลแผน
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะสามารถใชในการติดตาม
แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว โดยปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงเวลา
ของแผนพัฒนาทองถิ่น

-23. องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผลแผน
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวยองคประกอบ
3 สวน ดังนี้
3.1 ปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมี
เชน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ผูประเมิน ผูถูกประเมิน เครื่องมือในการ
ประเมิน เปนตน
3.2 กระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น ไดกําหนดการติดตามเปนรายไตรมาสของแตละป ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน
3.3 การประเมินผลลัพธ (Output) คือ การติดตามผลชวงสุดทายซึ่งแสดงให
เห็นวา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวหรือไม อยางไร
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ประจําป 2558
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู

2. สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
3. พัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมี
คุณภาพ
4. สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสุขภาพ
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองมั่นคงและปลอดภัย
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองแหงการเรียนรู
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองครอบครัวเข็มแข็ง
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสิ่งแวดลอมดี
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองพื้นที่สรางสรรค
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
สงเสริมเทคโนโลยีดานการเกษตรและเกษตร
อินทรีย
พัฒนาระบบการตลาดและสินคาดานการเกษตร
อยางมีคุณภาพ
สงเสริมกลุมอาชีพ
สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2558

-4แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ประเด็นการประเมิน
มีการดําเนินการ ไมมีการดําเนินการ
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
/
/
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
/
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
/
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
/
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
/
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
พัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-5แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตร
1.)ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
2.) ยุทธศาสตรการ
สงเสริมตลาดการ
ทองเที่ยวอยางเปนระบบ
3.) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบตลาดและสินคา
การเกษตรอยางมีคณ
ุ ภาพ
4.) ยุทธศาสตรการ
สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
รวม

ป 2558

ป 2559

ป 2560

รวม

จํานวน
โครงการ
78

งบ
ประมาณ
42,744,180

จํานวน
โครงการ
59

งบ
ประมาณ
20,419,180

จํานวน
โครงการ
103

งบ
ประมาณ
74,650,180

จํานวน
โครงการ
240

งบ
ประมาณ
137,813,540

1

6,500,000

-

-

-

-

1

6,500,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

2

100,000

1

50,000

1

50,000

3

200,000

83

49,141,180

62

20,539,180

106

74,770,180

250

144,723,540

-64. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
1.) การเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจดวยผลผลิต
และการพัฒนา
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
การเกษตรและทุนทาง
ปญญา
2.) การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
จากฐานชุมชนสู
นานาชาติ
3.) การสรางและพัฒนา
คนคุณภาพ สังคมนา
อยูสูคุณภาพชีวิตที่ดี
ดวยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.) การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเปน
ฐานการพัฒนาจังหวัด
เชิงสรางสรรคที่ยั่งยืน
รวม

ป 2558

ป 2559

ป 2560

รวม

จํานวน
โครงการ
2

งบ
ประมาณ
70,000

จํานวน
โครงการ
2

งบ
ประมาณ
70,000

จํานวน
โครงการ
2

งบ
ประมาณ
70,000

จํานวน
โครงการ
6

งบ
ประมาณ
210,000

1

6,500,000

-

-

-

-

1

6,500,000

59

13,866,680

46

8,666,680

46

8,666,680

151

31,000,040

21

28,977,500

14

11,802,500

58

66,033,500

93

106,813,500

83

49,414,180

62

20,539,180

106

74,770,180

251

144,523,540

-75. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร
ที่

จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

1
2
3
4
รวม

จํานวน รอยละ
31
40.00
0.00
0.00
2
100.00
33
40.00

จํานวน
โครงการ
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
-

รอยละ
-

จํานวน
โครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวน
47
1
2
50

รอยละ
60.00
100.00
100.00
0.00
60.00

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
ยกเลิก

จํานวน
-

จํานวน
โครงการ
ที่มีการ
เพิ่มเติม

รอยละ
-

จํานวน
11
0
0
0
11

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

รอยละ
14.00
0.00
0.00
0.00
13.00

จํานวน
89
1
2
2
94

รอยละ
95.00
1.00
2.00
2.00
100

6. การเบิกจายงบประมาณป 2558
งบปกติ
จํานวนเงิน
4,822,893.95
100,000
4,922,893.95

ยุทธศาสตรที่
1
2
3
4
รวม

รอยละ
98.00
0.00
0.00
2.00
100

เงินสะสม
จํานวนเงิน
รอยละ
1,125,000
100
1,125,000
100

รวม

จํานวนเงิน
5,947,893.95
0
0
100,000
6,047,893.95

รอยละ
98.00
0.00
0.00
2.00
100

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2558
โครงการ
โครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
โครงการสําหรับพัฒนา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกรณีเรงดวน
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด กิจกรรม
สงเสริม บําบัด ฟนฟู
ผูติดยาเสพติด

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว ดําเนินการ
ดําเนินการ




รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณที่
ที่ไดรับ
เบิกจายไป
5,544,900

5,544,900

16,908,379.11 16,908,379.11

14,000

14,000

22,467,279.11 22,467,279.11

-8สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
- ในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการ พบวามีประชาชนเขารวมประชุม
จํานวนไมถึง 50 % ของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน ทําใหโครงการที่เสนอมานั้น
เปนโครงการที่มาจากความตองการของคนเพียงบางสวนเทานั้น ไมครอบคลุมความ
ตองการของคนทั้งหมูบาน
- ในการนําเสนอโครงการของหมูบาน พบวามีการนําเสนอโครงการจํานวนมากเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เทศบาลไดรับ ทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพของ
แผนอยูในเกณฑคอนขางต่ํา
- จํานวนงบประมาณที่ไดรับในแตละปมีปริมาณนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความ
จําเปนเรงดวนและความตองการความชวยเหลือของประชาชนในทองถิ่น ทําใหการ
พัฒนาเปนไปอยางลาชา
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน ธันวาคม 2558

1.
2.
3.
4.

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป 2558
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
78
31
1
สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
0
พัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพ
2
0
สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
2
2
รวม
83
33

-9สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในภาพรวม
ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
ภาพรวม

พอใจมาก(%)
80.00

พอใจ(%)
60.00

ไมพอใจ(%)
0

60.00

60.00

0

75.00

70.00

0

68.00

70.00

0

60.00

60.00

0

68.00

75.00

0

78.00

80.00

0

68.00

80.00

0

65.00

78.00

0

70.00

70.00

0

สรุป จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเปน รอยละ 70 % และมี
ความพึงพอใจ คิดเปน รอยละ 70 % และประชาชนมีความไมพึงพอใจ คิดเปน รอยละ 0 %
แสดงวา เทศบาลตําบลทะเลทรัพย สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

- 10 5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.89
8.15
7.72
8.25
8.39
8.00
8.01

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่เลือก
หนวย
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
1.รอยละของการปรับปรุง
%
65 %
80 %
ทัศนียภาพบริเวณไหลทาง
2. รอยละของระบบ
%
85 %
90 %
สาธารณูปโภค

9.00
9.58
8.89

เพิ่ม/ลด
เพิ่ม 15%
เพิ่ม 5%

สรุป 1. การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ พบวา คะแนนความพึงพอใจ
คิดเปน 8.89 แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 1 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ประสบความสําเร็จในระดับดี
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบวา มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 1 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย มีผลทําใหมีการพัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยูไปในทางที่ดีขึ้น

- 11 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.20
8.00
8.45
8.59
7.80
8.00
8.50
9.70
8.25
8.75

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่เลือก
หนวย
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
1. รอยละของสถานที่
ทองเที่ยวที่มีการปรับปรุง
%
66 %
68 %
2. รอยละของนักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยวในตําบล

%

80 %

82 %

เพิ่ม/ลด
เพิ่ม 2%
เพิ่ม 2%

สรุป 1. การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ พบวา คะแนนความพึงพอใจ
คิดเปน 8.75 แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 2 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ประสบความสําเร็จในระดับดี
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบวา มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 2 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย มีผลทําใหมีการพัฒนาดานการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบไป
ในทางที่ดีขึ้น

- 12 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพ
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
8.57
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.70
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.56
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
9.95
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.98
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.98
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8.85
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.50
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
8.62
ภาพรวม
8.98
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่เลือก
หนวย
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
1. รอยละของครัวเรือนที่มีหัน
%
85 %
88 %
มาทําปุยอินทรียใชเอง
2. รอยละของครัวเรือนที่
สามารถนําเทคโนโลยีใหมๆเขา
%
85 %
87 %
มาใชในการเกษตรเพื่อให
สอดคลองกับปจจุบัน

เพิ่ม/ลด
เพิ่ม 3%
เพิ่ม 2%

สรุป 1. การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ พบวา คะแนนความพึงพอใจ
คิดเปน 8.98 แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 3 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ประสบความสําเร็จในระดับดี
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบวา มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 3 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย มีผลทําใหมีการพัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพไปในทางที่
ดีขึ้น

- 13 –
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.59
8.98
8.05
7.50
7.90
9.80
7.80

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่เลือก
หนวย
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
1. รอยละของประชาชนที่มี
%
98 %
99 %
ความรู เรื่องเกษตรพอเพียง
2. รอยละของประชาชนที่มี
%
90 %
91 %
รายไดเพิ่มขึ้น

9.20
7.80
8.15

เพิ่ม/ลด
เพิ่ม 1%
เพิ่ม 1%

สรุป 1. การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ พบวา คะแนนความพึงพอใจ
คิดเปน 8.15 แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 4 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย ประสบความสําเร็จในระดับดี
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบวา มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ในยุทธศาสตรที่ 4 ของเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย มีผลทําใหมีการพัฒนาดานการสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงไปในทางที่ดีขึ้น

- 14 –
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก

(1) ชาย
(2) หญิง
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
(1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในภาพรวมมากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก
60.00

พอใจ
83.00

ไมพอใจ
0

65.00

75.00

0

50.00

80.00

0

55.00

70.00

0

35.00

50.00

0

75.00

80.00

0

40.00

85.00

0

50.00

75.00

0

45.00

80.00

0

-15แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในภาพรวม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 20 ป
( ) 20-30 ป
( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป
( ) 51-60 ป
( ) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
( ) รับจาง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการพัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
8.50
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.00
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.00
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
7.00
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.00
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.00
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8.00
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9.00
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
8.00
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

- 16 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
8.20
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.00
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.00
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
8.25
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.50
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.05
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
7.10
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.80
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
8.99
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

- 17 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการพัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคุณภาพโดยใหคะแนนเต็ม 10
ทานจะใหคะแนน เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
8.00
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.05
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.50
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
9.00
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.00
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.20
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8.50
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.70
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
8.60
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

- 18 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงโดย ใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
8.52
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.11
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.56
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
8.20
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.32
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.95
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8.12
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.00
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
7.09
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก

( ) ชาย
( ) หญิง
( ) ต่ํากวา 20 ป
( ) 20-30 ป
( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป
( ) 51-60 ป
( ) มากกวา 60 ป
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
( ) รับจาง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ (ระบุ)..................................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในภาพรวม
มากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพยในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการพัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยูโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนน
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการตลาดและสินคาดานการเกษตรอยางมีคุณภาพ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการพัฒนาระบบการตลาดและสินคาดานการเกษตรอยางมีคุณภาพโดยใหคะแนนเต็ม 10
ทานจะใหคะแนน เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ํากวา 20 ป
(2) 20-30 ป
(3) 31-40 ป
(4) 41-50 ป
(5) 51-60 ป
(6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
(2) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ในดานการสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพยเทาใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

