
 
 

                         แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   พฤศจิกายน                                  

ส่วนที่2  ข้อมูลทั่วไป  

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ    

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 347 205 
  2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 86 1 
  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57 3 
  4. การพัฒนาด้านสังคม 120 37 
  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

31 6 

  6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 74 14 
รวม 714 82 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ปี 
พ.ศ.2562)  จ านวน  714 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จ านวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
11.48   
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
โดยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดท าแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  และเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่ส ารวจความพึงพอใจ



ของประชาชนครอบคลุม 14  หมู่บ้าน จ านวน 100 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 42 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 45.00  โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
สภาพทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  
(1) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  

ชาย    จ านวน   22 คน  
หญิง    จ านวน   23  คน  

(2) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม  
อายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน    0  คน  
อายุ 20 -30 ปี  จ านวน   9 คน  
อายุ 31 -40 ปี   จ านวน   8 คน  
อายุ 41 -50 ปี   จ านวน   10 คน  
อายุ 51 -60 ปี   จ านวน   15  คน  
อายุ 60 ปีขึ้นไป  จ านวน   3 คน  

(3) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประถมศึกษา    จ านวน   27  คน  
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน   12 คน  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน   1 คน  
ปริญญาตรี    จ านวน   5 คน  
สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน   -  คน  
อ่ืน ๆ     จ านวน   - คน  

(4) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม  
รับราชการ    จ านวน   2  คน  
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน   1 คน  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน   1 คน  
รับจ้าง     จ านวน             16 คน  
นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน   -  คน  
เกษตรกร    จ านวน   25  คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจ

น้อย 
1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 63.64% 11.36% 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

29.54% 54.46% 16.00% 

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

27.73% 61.00% 11.27% 

4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ 
สาธารณะ 

9.09% 72.73% 18.18% 

5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 15.90% 57.03% 27.07% 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.80% 66.00% 27.20% 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 15.90% 61.36% 22.74% 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 15.90% 64.10% 20.00% 

รวม 18.23% 62.54% 19.23% 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนที่พอใจมากท่ีสุดร้อยละ 22.23  พอใจร้อยละ 62.54  พอใจน้อยร้อยละ 19.23  ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.62 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.62 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.62 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 5.62 
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.62 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.62 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.62 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.62 

รวม 5.62 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนที่พอใจร้อยละ 5.62     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.62 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.62 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.62 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 5.62 
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.62 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.62 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.62 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.50 

รวม 5.60 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 

จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนที่ร้อยละ 5.60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.50 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.50 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.50 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 5.37 
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.37 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.50 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.50 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.25 

รวม 5.43 
 
ลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 5.43    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.50 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.50 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.50 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 5.50 
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.50 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.50 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.50 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.50 

รวม 5.50 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 5.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.37 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.37 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.37 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 5.37 
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.37 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.37 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.37 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.12 

รวม 5.33 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน  45  ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 5.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.37 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.37 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.37 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ 5.37 
5)มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.37 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.37 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 5.37 
8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.37 

รวม 5.37 
 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ซึ่งได้ 
จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 45 ชุด พบว่าร้อยละของ
ประชาชนร้อยละ 5.37  
 


