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ค าน า 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ 
และได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลต่อไป 
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  ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่
เหมือนกัน แตเ่ป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบ
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
การติดตามผลดังนี ้
 1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ  
ในการด าเนินงาน 
 1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร 
 1.3 ผลการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลแผนถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อม 
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กล่าวโดยสรุปคือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะน าไปสู่การวางแผนการพัฒนา 
ในปีต่อๆ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เมื่อพบจุดแข็งต้องเร่งรีบด าเนินการ 
โดยจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง  
จุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุ มรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และเมื่อมีโอกาสจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนจะส่งผลให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ และน าไปสู่กระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ ผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว ้
 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้องบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ  
ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 เพื่อสร้างความผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดัน
ให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
 2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน โครงการ ของส านัก/กอง ฝ่าย ต่างๆ  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ก าหนดถึงขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดังนี้ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  3.1.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
  3.1.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3.1.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3.1.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  3.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกได้อีก 
 3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้องทั้งประกาศการติดตาม
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 แนวทางและหลักเกณฑ์การท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  4.1.3 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผล 
   4.2.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด 
   4.2.1.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดปรากฏตาม 3. ขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผล) 
   4.2.1.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กระโดและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกระโดต่อไป 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   4.2.2.1 ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.3 ส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานและความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.5 ประเมินผลการด าเนินตามและความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2.2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.3 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
  4.3.1 เอกสารหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
  4.3.2 แบบที ่1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 
  4.3.3 แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  4.3.4 แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
  4.3.5 แบบที ่3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในภาพรวม  
  4.3.6 แบบที ่3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์   

5. ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล 
 5.1 ท าให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน
โครงการพัฒนา ท าให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 5.2 ท าให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและทันท่วงท ี
 5.3 ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.4 สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะน าไป
จัดท าโครงการพัฒนาโดยสามารถน าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ เชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 5.5 เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการพัฒนามี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 5.6 ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการสามารถวินิจฉัย สั่งการ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม 
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอ านาจหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถก าหนดมาตรการ
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
 5.7 ท าให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน สามารถประสานการท างาน
ให้เป็นองค์รวมได้ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม และงาน
ต่างๆ ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 2.1 วิสัยทัศน ์ 
  ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 2.2 เป้าหมาย 
  2.2.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  2.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  2.2.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  2.2.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.2.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 2.3 ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน  

โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาค  
โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนา
ความรู้ คุณธรรมและสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการอ านวยความเป็น
ธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากร  
ในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชน
เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน  
โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิ เวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนและระบบโลจิสติกส์รองรับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 

การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการ

คมนาคม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
 7.1 วิสัยทัศน์  

“บริหารอย่างมืออาชีพ ใช้หลักพอเพียง ธรรมาภิบาลน าปกครอง เน้นการมีส่วนร่วม น าทาง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 
 7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   3. ยุทธศาสตร์สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. ยุทธศาสตร์การกีฬาและการท่องเที่ยว 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
   7. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

7.3 เป้าประสงค์  
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง 
   6. ส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล 

7.4 ตัวชี้วัด  
   1. โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการ 
   2. รายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพด้านการเกษตร 
   3. มีอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได ้
   4. เด็กได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
   5. ความพึงพอใจของประชาชนที่ร่วมมือ ร่วมใจ 
   6. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
   7. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
   8. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
   9. ความพึงพอใจในการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
   10. จิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   11. ชุมชนน่าอยู ่
   12. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   14. ชีวิตมีความปลอดภัยและชุมชนเกิดความสันติสุข 
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7.5 กลยุทธ ์
   1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่ต าบลกระโด 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร 
   3. สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่คนในท้องถิ่น 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
   5. ส่งเสริม ท านุ บ ารุง ศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   6. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
   8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชน 
   9. พัฒนาและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
   10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   11. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนบ าบัดน้ าเสีย 
   12. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
   13. พัฒนา ปรับปรุงการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างานตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   14. ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มศักยภาพในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 
การตดิตามและประเมินผล 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินโดยตนเอง 

ค าชีแ้จง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชมุอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   





































 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 
 













 

 
 

ภาคผนวก 

 

 
 

 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
             ส่วนต าบลกระโดในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง  
2. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ป ี   20-30 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี   มากว่า 60 ปี 
3. การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ................................ 
4. อาชีพหลัก   รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   รับจ้าง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ.......................   

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโดในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   ของประชาชนในท้องถิ่น    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................ 

................................................................................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ........................................................ 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
             ส่วนต าบลกระโดตามยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง  
2. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ป ี   20-30 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี   มากว่า 60 ปี 
3. การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ................................ 
4. อาชีพหลัก   รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   รับจ้าง   นักเรียน นักศึกษา   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ.......................   

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์    
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 



6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 



8. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การกีฬาและการท่องเที่ยว มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 



10. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการที่ดี มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

11. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโด ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข มากน้อยเพียงใด 

ความพึงใจ 
คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................ ..................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................ 

................................................................................................................................. .................................................... 

.............................................................................. .......................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................ 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 



 

 


