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การวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 
 
พันธกิจ ( Mission )          
                     (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้า สงวนและเก็บกกัน ้าเพือ่การเกษตร             
                     (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5) สนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท้าเกษตรทางเลอืก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 

  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั งกองทนุ และเพิม่สวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต้าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื นฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและสง่เสรมิกจิกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
โคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(21)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ น 

(24)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั งระบบเตอืนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล้าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์    

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตส้านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการจัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (GOAL) การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังน้ี 
  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน ้าใช้ส้าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต้าบลจอมประทัดมรีายได้เพิ่มขึ น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั งพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ 
ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทกัษะเพิม่ขึ น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลอืชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ น 5 % 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสงัคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ 8 หมูบ่้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท้ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 8 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผงัเมอืงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 8 หมูบ่้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 8  หมู่บ้าน 
(18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั ง 8 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั ง  

8 หมู่บ้าน 
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(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น 8 หมู่บ้าน 

(21)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 8 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ้าหมู่บ้าน/ต้าบลและ

ทีมกู้ชีพกู้ภัยต้าบล 8 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปอ้งกันและการช่วยเหลอืเมื่อเกิดภัยพบิัติ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพทีส่วยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนในการ

รณรงค์สร้างจิตส้านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 8 หมู่บ้าน 
(28)  การก้าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 8 หมู่บ้าน 

        ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน ้าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถ่ิน  
(8)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีธรรมาภิบาลดีขึ น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบงานก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทาง
ระบายน ้า 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านแหลง่น ้าและระบบประปา 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม รักษา อาคาร สถานที่ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทนุพาณิชยกรรม 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสังคม 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดกจิกรรมส่งเสริม สนบัสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารให้กบัประชาชน 
 แนวทางที่ 5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางที่ 6 พัฒนาด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรคติดต่อ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื นที่ 
 แนวทางที่ 3 สนับสนุนการจัดท้าศูนย์ข้อมลูเพือ่องค์ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 
 แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้มีระบบการเฝา้ระวังในกลุ่มเยาวชนทั งในและนอกระบบการศึกษาผูป้่วยที่
ใช้บริการ และผู้ติดยาในชุมชน และกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
 แนวทางที่ 5 สนับสนุนให้มกีารจัดท้าระบบข้อมูลระดบัชุมชน 
 แนวทางที่ 6 สนับสนุนให้มกีารเช่ือมโยงข้อมูล มีกระบวนการสังเคราะห์ข้อมลู และการน้าข้อมลูไป
ใช้ประโยชน ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน การวางการพัฒนา เช่น 
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การประสานจัดท้าแผนพัฒนาอ้าเภอและจังหวัด การจัดระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน ฯลฯ 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การ
ปรับปรุงดูแลรักษาโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดท้าป้ายบอกช่ือซอยต่าง ๆ  
 แนวทางที่ 3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร เช่น การ
ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดการมลพิษต่าง ๆ เช่น การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งาน
ตรวจสอบคุณภาพน ้า งานตรวจสอบอากาศและเสียง การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะประโยชน์ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาสง่เสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีในภาพรวม 
 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  62 % 29 % 9 
2. มกีารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม 63 % 31 % 6 
3. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       62.5% 28 % 9.5 
4. มกีารรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 62 % 27 % 11 
5. มคีวามโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 59.8 %  31.2 % 9 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 61.5 % 27 % 11.5 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสูก่ารแก้ไขปญัหา 65.7 %  26.8 % 7.5 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 65.2 %  28.8 % 6 

ภาพรวม 62.71% 28.6% 8.69% 
 

หมายเหต ุ: ผลส ำรวจจำกกำรสอบถำมประชำชนผูร้ับบรกิำรในพื้นที่จ ำนวน 100 คน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.51 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม             7.20 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.80 
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.30 
5) มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.20 
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.40 
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.01 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.50 

ภาพรวม 7.62  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
                     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.40 
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.82 
5) มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 8.20 
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 9.01 
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.51 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.72 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                    ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.48 
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.52 
5) มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.23 
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.65 
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.75 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.99 

ภาพรวม 7.68 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   
                    ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.2 
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.6 
5) มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.5 
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.6 
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.20 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
                    ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.80 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.48 
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.52 
5) มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.23 
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.65 
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.75 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กจิกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.67 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                     
                     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.2 
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.6 
5) มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม 7.5 
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.6 
7) ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กจิกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.20 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอในการน าไปพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารตามอ านาจหน้าที ่
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจ้านวนมาก แต่งบประมาณในการด้าเนินการมีจ้านวนจ้ากัด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ้ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ้า ท้าให้ ไม่สามารถน้าโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส้าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ นน้อย 
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ้ากัดที่องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัดประสบปัญหามาเป็นเวลา
หลายปี เช่นเดียวกับท้องถ่ินอีกหลาย ๆ แห่ง คือ ภาระค่าใช้จ่าย ทั งค่าใช้จ่ายประจ้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่
ต้องท้าในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ นน้อยมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด้าเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ
ทุกโครงการในปีงบประมาณ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินโครงการนั นๆ ว่าควรจะด้าเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างในการด้าเนินโครงการในครั งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจาก
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องแจ้งให้กอง/งานต่าง 
ๆ รับทราบผลการด้าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้น้าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงุ พัฒนาการบริหารโครงการให้เกิดประสทิธิภาพคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. การน้าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ และงบประมาณที่จะสามารถบริหารจัดการได้ เพื่อให้การบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
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แบบท่ี 1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ในภาพรวม 
ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
             ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่้ากว่า ๒๐ ปี                (๒) ๒๐-๓๐ ป ี                     (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

                      (๔) ๔๑-๕๐ ปี                   (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (๓) อนุปรญิญาหรือ เทียบเท่า 
                      (๔) ปริญญาตรี                  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                        (๕) นักเรียนนักศึกษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

 

  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ    
๕. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด    
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กจิกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม    
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แบบท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร ์
ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่้ากว่า ๒๐ ปี             (๒) ๒๐-๓๐ ป ี                      (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

           (๔) ๔๑-๕๐ ปี                 (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา              (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                                                                                                                 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อื่น ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................... .......................... 

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน..................... โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
     

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  
2. มกีารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
3. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มกีารรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ  
๕. มีความโปรง่ใสในการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม  
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กจิกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการด้าเนินโครงการ/กจิกรรม  

 


