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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้        
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความ   
พึงพอใจสูงสุด 
 
 

 
ฝุายนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
   

ส่วนที่ 1 บทน า  
 1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 1 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2 
 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 3 
 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 6 
 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 8 
   

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล  
 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 10 
 2. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 
   

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล  
 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
21 

 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

22 

 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 24 
 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 52 
   

ส่วนที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 54 
 2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 57 
   

ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 60 
 2. รายงานโครงการที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 61 
   

ภาคผนวก 1. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 

 

 2. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานราย
โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 

 



ส่วนที่ 1   

บทน า 
 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมี
องค์กรที่มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25648 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 

แต่กระบวนการทั้ งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 

(2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

(3) ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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(4) ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลศาลายา 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยาย
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ
ถดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายาให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร

ด าเนินการตอ่ไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

(1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

(3) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ   การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา   

(4) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
(5) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลศาลายาหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
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(6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

(1) การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
(1.1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

  (1.2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(1.3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(1.4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(1.5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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(2) การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้

ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ดังนี้ 

(2.1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใคร
เป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคือ
อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

(2.2) วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

(2.3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่ได้
ก าหนดไว้ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2.4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน  Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่

(2.5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ประกอบด้วยก็ได้ 

(2.6) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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(2.7) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคม
ของทุกปี 
                                                         ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
เสนอ เสนอ 

ภายในเดือนธันวาคม 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   ( Interview)  และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจรงิต่อไป  

(1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

(1.1) ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
2) สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(1.2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต)    
ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

(1.3) ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายามาปฏิบัติงาน 

(1.4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

(1.5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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(1.6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึง
พอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอพุทธมณฑลและจังหวัดนครปฐมด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

(2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาก าหนด

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 (2.1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

(2.2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จดัท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได ้

(3) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

(3.1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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(3.2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบ มีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) ซึง่คล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

(3.3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในต าบลศาลายา
มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา 

(3.4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้   ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลศาลายา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

(3.5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 

รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
(1) ได้ทราบถงึสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการ

ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
(2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
(3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ

ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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(4) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

(5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 

(6) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านัก 
ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

(7) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาแต่ละคน แต่ละส านัก/กองต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2   

การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
ได้มีการประกาศเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ (1) แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (3) THAILAND 4.0  (4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคกลาง/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  (5) แผนพัฒนาจังหวัด  (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
“สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้เข้มแข็ง สามารถ

พ่ึงตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 



-11- 
 

พันธกิจที่ 4 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
พันธกิจที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
พันธกิจที่ 6 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย 
(1) การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง 
(2) ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
(3) ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 
(4) ความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(5) จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะ 
(6) การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
(1) แนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
  (1.1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และก่อสร้างระบบ

บ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 (1.2) พัฒนาระบบจราจร 
 (1.3) พัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา 
(2) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (2.1) พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
 (2.2) พัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
 (2.3) พัฒนา ส่งเสริม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี 

รวมถึงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  (3.1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 (3.2) พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
 (3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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(4) แนวทางการพัฒนาด้านสังคม 
 (4.1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปูองกันและต่อต้านยาเสพติด 
 (4.2) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสาธารณสุขชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 (4.3) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 
 (4.4) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
 (4.5) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 (5.1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (5.2) พัฒนา บ ารุง รักษา แม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ การปูองกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
 (5.3) พัฒนา ส่งเสริม การท่องเที่ยวทางการเกษตร 
(6) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 (6.1) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 (6.2) พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี

ทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 (6.3) สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 

เครื่องใช้และอาคารสถานที ่
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการ  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ านวนโครงการทั้งหมด 730 โครงการ ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ   
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 174 โครงการ 
 จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 53 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 30.46  
 ด าเนินการทั้งหมด 41 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 23.56  
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 131 โครงการ 
 จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 59 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 45.04  
 ด าเนินการทั้งหมด 41 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 31.30  
    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 19 โครงการ 
 จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 6 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 31.58  
 ด าเนินการทั้งหมด 5 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 26.32  
    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 156 โครงการ 
 จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 77 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 49.36  
 ด าเนินการทั้งหมด 45 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 28.85  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 48 โครงการ 
 จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 16 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 ด าเนินการทั้งหมด 13 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 27.08  
   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 202 โครงการ 
 จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 74 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 36.63  
 ด าเนินการทั้งหมด 49 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 24.26  

 
 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวนโครงการทั้งหมด 730 โครงการ พบว่า มีโครงการ
ที่น ามาบรรจุไว้ในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 91 โครงการ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ   
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 174 โครงการ 
 บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 12 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 6.90  
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 131 โครงการ 
 บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 18 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 13.74  
    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 19 โครงการ 
 บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 1 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 5.26  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 156 โครงการ 
 บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 32 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 20.51  
    

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 48 โครงการ 
 บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 3 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 6.25  
    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 202 โครงการ 
 บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 25 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 12.38  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลายา ไม่สามารถด าเนินการมีสาเหตุมา
จากหลายประการ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
  1. มีการโอนงบประมาณไปด าเนินงานโครงการอื่นที่มีความส าคัญมากกว่า 
  2. มีข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
  3. พ้ืนที่ด าเนินการไม่เป็นสาธารณะ 
  4. ไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา 
  5. กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปีถัดไป 
  6. ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาด าเนินการในโครงการนั้น 
  7. บางโครงการมีการด าเนินการแต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 



 
 

สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการที่ด าเนินการ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

โค
รง

กา
ร 

จ านวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จ านวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จ านวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จ านวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จ านวนเงิน 

โค
รง

กา
ร 

จ านวนเงิน 

1 . ด้ า น บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

11 7,263,852.66 20 14,184,078.94 10 2,779,962.83 2 1,969,000.00 7 5,528,000.00 3 873,000.00 

2 . ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

13 12,757,682.68 14 12,221,195.02 14 12,773,609.20 8 673,000.00 6 160,000.00 4 72,000.00 

3.ด้านเศรษฐกิจ 1 383,150.00 2 697,355.00 2 108,125.00 1 450,000.00 - - - - 
4.ด้านสังคม 15 9,741,875.00 19 10,932,520.70 11 11,235,042.00 14 8,849,700.00 9 2,491,000.00 9 708,200.00 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

4 4,549,610.00 6 4,501,352.80 3 4,985,946.70 1 100,000.00 1 40,000.00 1 200,000.00 

6 . ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี 

12 4,783,696.13 28 4,444,118.17 9 2,201,918.84 4 3,487,000.00 14 10,143,500.00 7 25,789,900.00 

 56 39,479,866,47 89 46,980,620.63 49 34,084,604.57 30 15,528,700.00 37 18,362,500.00 24 28,861,100.00 
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2. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ดังนี้ 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

2561 2562 2563 2564 2565 

โค
รง

กา
ร 

งบประมาณ 

โค
รง

กา
ร 

งบประมาณ 

โค
รง

กา
ร 

งบประมาณ 

โค
รง

กา
ร 

งบประมาณ 

โค
รง

กา
ร 

งบประมาณ 

1 .ด้ านบริ ก า ร
สาธารณะ 

34 39,705,287.39 25 20,941,000.00 37 84,354,000.00 48 91,052,000.00 52 115,118,000.00 

2.ด้านการศึกษา 
ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 

30 15,310,000.00 32 15,073,000.00 37 25,304,400.00 40 28,209,400.00 40 28,209,400.00 

3.ด้านเศรษฐกิจ 8 1,050,000.00 8 1,050,000.00 9 1,300,000.00 11 1,340,000.00 11 1,340,000.00 
4.ด้านสังคม 27 15,901,000.00 25 15,111,000.00 30 18,764,000.00 32 17,984,000.00 32 17,984,000.00 
5.ด้านสิ่งแวดล้อม
แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 

8 4,350,000.00 8 4,550,000.00 11 6,840,000.00 11 6,840,000.00 11 6,840,000.00 

6.ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

14 3,565,000.00 12 915,000.00 17 35,250,000.00 18 36,325,000.00 19 37,325,000.00 

รวม 121 79,881,287.39 110 57,640,000.00 141 171,812,400.00 160 181,750,400.00 165 206,816,400.00 
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2. จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 69 โครงการ  
งบประมาณ  52,619,520.00 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1. ด้านการบริการสาธารณะ 13 16,501,600.00 
2. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 13,304,020.00 
3. ด้านเศรษฐกิจ 2 550,000.00 
4. ด้านสังคม 19 14,713,600.00 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5 5,450,000.00 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 2,100,300.00 

รวม 69 52,619,520.00 
 

หมายเหตุ : ไม่รวมการจ่ายขาดเงินสะสมการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ โครงการขยายถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงพยาบาลพุทธมณฑลพร้อมทางเท้าและไฟทางสาธารณะ  
งบประมาณ 10,333,000.00 บาท 

 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. ด้านการบริการสาธารณะ 37 84,354,000.00 13 16,501,600.00 11 20,037,309.23 
2. ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

37 25,304,400.00 20 13,304,020.00 13 10,916,963.42 

3. ด้านเศรษฐกิจ 9 1,300,000.00 2 550,000.00 1 31,200.00 
4. ด้านสังคม 30 18,764,000.00 19 14,713,600.00 12 13,017,502.00 
5. ด้านสิ่ งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

11 6,840,000.00 5 5,450,000.00 3 5,220,584.45 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 17 35,250,000.00 10 2,100,300.00 5 131,455.00 
รวม 141 171,812,400.00 69 52,619,520.00 45 49,355,014.10 

หมายเหตุ : - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 

 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกในปีถัดไป 
จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณรวม  18,563,000.00 บาท 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที ่
อนุมัติงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินงาน 

โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 
1. ด้านบริการสาธารณะ 13 18.84 11 24.44 2 8.33 
2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 28.98 13 28.89 7 29.17 
3. ด้านเศรษฐกิจ 2 2.90 1 2.22 1 4.17 
4. ด้านสังคม 19 27.54 12 26.67 7 29.17 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5 7.25 3 6.67 2 8.33 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 14.49 5 11.11 5 20.83 

รวม 69 100.00 45 100.00 24 100.00 
หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิก

ในปีถัดไป จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณรวม  18,563,000.00 บาท 
 
 
 
แบบท่ี 3/1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :   แบบที่ 3/1  เป็นการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน  2563) 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการที่บรรจ ุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

โครงการที่ได้รบัการ
อนุมัติงบประมาณใน

ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 

โครงการที่ด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2563 

1. ด้านการบริการสาธารณะ 37 13 11 
2. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37 20 13 
3. ด้านเศรษฐกิจ 9 2 1 
4. ด้านสังคม 30 19 12 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 11 5 3 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 17 10 5 

รวมทั้งสิ้น 141 69 45 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
48.94 65.22 

 

2. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
สะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  69  โครงการ  งบประมาณ  52,619,520.00  บาท  
โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีทั้งสิ้น  45  โครงการ  งบประมาณ  49,355,014.10  บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านการบริการสาธารณะ 13 16,501,600.00 11 20,037,309.23 
2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 13,304,020.00 13 10,916,963.42 
3. ด้านเศรษฐกิจ 2 550,000.00 1 31,200.00 
4. ด้านสังคม 19 14,713,600.00 12 13,017,502.00 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5 5,450,000.00 3 5,220,584.45 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 2,100,300.00 5 131,455.00 

รวม 69 52,619,520.00 45 49,355,014.10 
หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกในปีถัดไป จ านวน  

8  โครงการ  งบประมาณรวม  18,563,000.00 บาท   



ส่วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)   
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่จึงให้ใช้ผล
คะแนน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.45 97.25 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.91 94.55 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 60.00 100.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10.00) 100.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10.00) 100.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10.00) 100.00 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5.00) 100.00 
 3.5 กลยุทธ์ (5) (5.00) 100.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5.00) 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5.00) 100.00 
 3.8 แผนงาน (5) (5.00) 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5.00) 100.00 

รวม 100 98.36 98.36 
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 1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูล
เกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของน้ า ลักษณะของปุาไม้/ปุาไม้ ฯลฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เ ช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 19.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.25  
 2) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 18.91 คะแนน    
คิดเป็นร้อยละ 94.55  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะได้มีการค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญ
ในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต โดยการส ารวจจากภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นการวิเคราะห์ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง รู้จัก
สภาพแวดล้อม โอกาสและอุปสรรค ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และแนวโน้มที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม 

3) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัด 
โดยมุ่งหวังเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อวันจันทร์ที่  19 ตุลาคม  2563  
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 10.00 100.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.82 98.20 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.73 97.30 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10.00 100.00 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 59.09 98.48 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.91) 98.20 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5.00) 100.00 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
(5) (4.82) 96.40 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5.00) 100.00 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) (5.00) 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5.00) 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5.00) 100.00 
 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้ างให้

ประเทศชาติมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
(5) (4.91) 98.20 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.73) 94.60 
 5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.73) 94.60 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI)วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ (5) (5.00) 100.00 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5.00) 100.00 

รวม 100 98.64 98.64 
 

1) พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน  ได้คะแนน 59.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.48 ของ
คะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 59.94 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีการก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักการของการจัดท าโครงการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
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 2) พบว่าประเด็น งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และมีการประมาณราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ได้คะแนนต่ าที่สุด คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
94.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีกา ร       
เพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
กลุ่มเปูาหมายของโครงการยังไม่ชัดเจน เนื่องจากประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์มีราคา
สูงขึ้น 
 3) พบว่าประเด็น ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
98.20 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา การระบุชื่อโครงการมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายแต่อาจเพ่ิมเติมในบางโครงการให้ มี
ความชัดเจนมากข้ึน 
 4) พบว่าประเด็น ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  โครงการแต่ละโครงการต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
การติดตามและประเมินผลเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชน 

  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเป็นการวิเคราะห์ข้ อมูลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คณะท างานได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
จ านวน 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา  (2) แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือรวบรวมแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการประมวลผลข้อมูล 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบค าถามทุกฉบับหลังจากด าเนินการเก็บรวบรวม

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องให้ได้มากที่สุด 
  2. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ด าเนินการโดยหาค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
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แบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
    ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มาก 
    ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 
    ระดับคะแนน  2  หมายถึง  น้อย 
    ระดับคะแนน  1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

โดยการแปลความหมายของแบบสอบถามแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้านใช้เกณฑ์ในการแปล
ค่าเป็นร้อยละของความพึงพอใจ ซึ่งแปลค่าคะแนนตามล าดับดังนี้ 

    ค่าร้อยละ 91% - 100% หมายถึง   มากที่สุด 
    ค่าร้อยละ 81% - 90% หมายถึง   มาก 
    ค่าร้อยละ 71% - 80% หมายถึง   ปานกลาง 
    ค่าร้อยละ 61% - 70% หมายถึง   น้อย 
    ค่าร้อยละ 51% - 60% หมายถึง   น้อยที่สุด 

  ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้แบบสอบถามในการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ตารางที่ 1  แสดงเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ 
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รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละข้อมลูที ่

วิเคราะห์ 
ความถี่ 
สะสม 

1. เพศ - ชาย 
- หญิง 

64 
86 

42.67 
57.33 

42.67 
57.33 

42.67 
100.00 

รวม 150 100.00 100.00  
2. อายุ - ต่ ากว่า 20 ปี 

- 21 ปี ถึง 30 ปี 
- 31 ปี ถึง 40 ปี 
- 41 ปี ถึง 50 ปี 
- 51 ปี ถึง 60 ปี 
- 61 ปีขึ้นไป 

12 
24 
37 
41 
25 
11 

8.00 
16.00 
24.67 
27.33 
16.67 
7.33 

8.00 
16.00 
24.67 
27.33 
16.67 
7.33 

8.00 
24.00 
48.67 
76.00 
92.67 
100.00 

รวม 150 100.00 100.00  
3. ระดับ 
การศึกษา 

- ต่ ากว่าประถมศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
- ปวส./อนุปริญญา 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 

- 
- 

10 
28 
35 
77 

- 
- 

6.67 
18.67 
23.33 
51.33 

- 
- 

6.67 
18.67 
23.33 
51.33 

- 
- 

6.67 
25.34 
48.67 
100.00 

รวม 150 100.00 100.00  
4. อาชีพ - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- พนักงานเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- อื่น ๆ(ข้าราชการบ านาญ, ค้าขาย, แม่บ้าน ฯลฯ) 

48 
23 
19 
42 
18 

32.00 
15.33 
12.67 
28.00 
12.00 

32.00 
15.33 
12.67 
28.00 
12.00 

32.00 
47.33 
60.00 
88.00 
100.00 

รวม 150 100.00 100.00  
 

 
ส่วนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (แยกตาม
ยุทธศาสตร์) 
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รายการ 
แบบสอบถาม
(คน)/(คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 .  ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนาด้ านบริ ก า ร
สาธารณะ 

       

1.1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงถนน 
ท่อระบายน้ า สะพาน ทางเท้า และปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

150 
(750) 

98 
(490) 

48 
(192) 

4 
(12) 

- - 694 คะแนน 
= 92.53 

1.2 การพัฒนาระบบจราจร 150 
(750) 

95 
(475) 

51 
(204) 

4 
(12) 

- - 691 คะแนน 
= 92.13 

1.3 การพัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา 150 
(750) 

91 
(455) 

50 
(200) 

9 
(27) 

- - 682 คะแนน 
= 90.93 

รวม (คะแนน) 2.250 1,420 596 51 - - 2,067  = 91.87 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

       

2.1 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบ
การศึกษา 

150 
(750) 

89 
(445) 

61 
(244) 

- - - 689 คะแนน 
= 91.87 

2.2 การพัฒนาเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 150 
(750) 

90 
(450) 

58 
(232) 

2 
(6) 

- - 688 คะแนน 
= 91.73 

2.3 การพัฒนาส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐ
พิธี รวมถึงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

150 
(750) 

91 
(455) 

54 
(216) 

5 
(15) 

- - 686 คะแนน 
= 91.47 

รวม (คะแนน) 2,250 1,350 692 21 - - 2,063  = 91.69 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
3.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผล
ผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

150 
(750) 

87 
(435) 

63 
(252) 

 

- - - 687 คะแนน 
= 91.60 

3.2 การพัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

150 
(750) 

90 
(450) 

51 
(204) 

9 
(27) 

- - 681 คะแนน 
= 90.80 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

150 
(750) 

85 
(425) 

54 
(216) 

11 
(33) 

- - 674 คะแนน 
= 89.87 

รวม (คะแนน) 2,250 1,310 672 60 - - 2,042  = 90.76 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม        
4.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไข 
ปูองกันและต่อต้านยาเสพติด 

150 
(750) 

85 
(425) 

64 
(256) 

1 
(3) 

- - 684 คะแนน 
= 91.20 
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รายการ 
แบบสอบถาม
(คน)/(คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

4.2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
สาธารณสุขชุมชนเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

150 
(750) 

92 
(460) 

58 
(232) 

- - - 692 คะแนน 
= 92.27 

4.3 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาและ
นันทนาการ 

150 
(750) 

83 
(415) 

55 
(220) 

12 
(36) 

- - 671 คะแนน 
= 89.47 

4 .4  การพัฒนาส่ ง เ สริ ม  ส นับส นุน  ง าน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

150 
(750) 

91 
(455) 

50 
(200) 

9 
(27) 

- - 682 คะแนน 
= 90.93 

4 .5  การพัฒนาส่ ง เ สริ ม  ส นับส นุน  การ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

150 
(750) 

90 
(450) 

51 
(204) 

9 
(27) 

- - 681 คะแนน 
= 90.80 

รวม (คะแนน) 3,750 2,205 1,112 93 - - 3,410  = 90.93 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

       

5.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

150 
(750) 

94 
(470) 

48 
(192) 

8 
(24) 

- - 686 คะแนน 
= 91.47 

5.2 การพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง 
แหล่งน้ าต่าง ๆ การปูองกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 

150 
(750) 

89 
(445) 

56 
(224) 

5 
(15) 

- - 684 คะแนน 
= 91.20 

5.3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเ ท่ียวทาง
การเกษตร 

150 
(750) 

85 
(425) 

61 
(244) 

4 
(12) 

- - 681 คะแนน 
= 90.80 

รวม (คะแนน) 2,250 1,340 660 51 - - 2,051  = 91.16 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี        
6.1 การพัฒนาการบริหารการจัดการท่ีดีใน
องค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

150 
(750) 

93 
(465) 

52 
(208) 

5 
(15) 

- - 688 คะแนน 
= 91.73 

6.2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญและ
ทัศนคติท่ีดีในการท างาน โดยยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม  

150 
(750) 

96 
(480) 

49 
(196) 

5 
(15) 

- - 691 คะแนน 
= 92.13  

6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอาคารสถานท่ี 

150 
(750) 

96 
(480) 

54 
(216) 

- - - 696 คะแนน 
= 92.80 

รวม (คะแนน) 2,250 1,425 620 30 - - 2,075 = 92.22 
รวมทั้งสิ้น (คะแนน) 15,000 9,050 4,352 306 - - 13,708 = 91.39 
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ส่วนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม) 
ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม) 

รายการ 
แบบสอบถาม
(คน)/(คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 

(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจรรม 

150 
(750) 

93 
(465) 

56 
(224) 

1 
(3) 

- - 692 คะแนน 
= 92.27 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 

150 
(750) 

87 
(435) 

54 
(216) 

9 
(27) 

- - 678 คะแนน 
= 90.40 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม 

150 
(750) 

89 
(445) 

61 
(244) 

- - - 689 คะแนน 
= 91.87 

4. มีการรายงานผลการด าเ นินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

150 
(750) 

85 
(425) 

65 
(260) 

- - - 685 คะแนน 
= 91.33 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

150 
(750) 

83 
(415) 

63 
(252) 

4 
(12) 

- - 679 คะแนน 
= 90.53 

6. การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

150 
(750) 

95 
(475) 

50 
(200) 

5 
(15) 

- - 690 คะแนน 
= 92.00 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

150 
(750) 

98 
(490) 

52 
(208) 

- - - 698 คะแนน 
= 93.07 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

150 
(750) 

96 
(480) 

51 
(204) 

3 
(9) 

- - 693 คะแนน 
= 92.40 

รวมทั้งสิ้น (คะแนน) 6,000 3,630 1,808 66 - - 5,504  = 91.73 
 

การประมวลผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คณะท างานได้

รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 150 ชุด ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบค าถามทุกฉบับหลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมแล้ว พบว่า 

แบบประเมินความพึงพอใจมีความสมบูรณ์ถูกต้อง จ านวน 150 ชุด 
 2. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ด าเนินการแจก
แจงความถี่ของแบบประเมินความพึงพอใจส่วนที่ 1 โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจใน
รูปแบบตารางและค าอธิบาย 

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายาที่มีผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ด าเนินการโดยหาค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
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  จากตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
  1) ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จ านวน 
150 คน  ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67  เพศหญิง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 57.33 
  2) กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33  กลุ่มที่สอง คือ 
กลุ่มอายุระหว่าง 31 ปี ถึง 40 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67  กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มอายุระหว่าง 51 ปี ถึง 60 ปี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  กลุ่มท่ีสี่ คือ กลุ่มอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
กลุ่มที่ห้า คือ กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และกลุ่มอายุที่มีผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 

3) กลุ่มระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33  
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33  กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.67  กลุ่มที่สี่ คือ กลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และกลุ่ม
ระดับการศึกษาท่ีไม่มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาและ
กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา 

4) กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  กลุ่มที่สอง 
คือ กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.33  กลุ่มที่สี่ คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67  และกลุ่มอาชีพที่มี
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ กลุ่มอ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ ค้าขาย แม่บ้าน ฯลฯ)  
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00   
  จากตารางที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
(แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) พบว่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 91.87 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 91.69 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 90.76 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 90.93 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 91.16 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 92.22 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา        
ในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 91.39 (ระดับมากที่สุด) 

  จากตารางที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
(ภาพรวม) พบว่า 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.27 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.87 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 91.33 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.53 
6. การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 92.00 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 93.07 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.40 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ทั้ง 8 หัวข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 91.73 (ระดับมากที่สุด) 

2) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จ านวน  37  โครงการ  ประกอบด้วย 
โครงการที่ 1 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลศาลายา ด าเนินกาเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล   
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เช้าร่วมโครงการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผลการประเมินโครงการแต่ละ
หัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 59 ชุด) 
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1.การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนและทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ  91.19 
2.เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ในการต้อนรับ การลงทะเบียน และการ
ให้บริการด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี 

คิดเป็นร้อยละ  91.19 

3.รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ  91.52 
4.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ  90.51 
5.สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ  91.19 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.12 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรของ อบต.ศาลายา ได้พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญพร้อมทั้งสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับประชาชนปูองกันการกระท าที่ผิด
กฎหมาย ด าเนินการเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล   
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชน
ทั่วไป มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 24 ชุด) 

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร คิดเป็นร้อยละ  95.83 
2.การใช้สื่อหรือช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็นร้อยละ  90.84 
3.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม คิดเป็นร้อยละ  93.33 
4.เนื้อหาอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ  94.17 
5.ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ  89.17 
6. ท่านต้องการให้มีการจัดโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ  91.67 
7.หากมีการจัดโครงการอีกในครั้งต่อไปท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
หรือไม ่

คิดเป็นร้อยละ  95.00 

8.ท่านพึงพอใจการให้บริการ/อาหารว่าง/อาหารกลางวันของผู้จัด
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  93.33 

9.ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  96.67 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่

บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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โครงการที่ 3 โครงการตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 
  โครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง ประจ าปี 2562  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมตลอดจนร่วมแรงร่วมใจของประชาชน สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน  รวมทั้ง
ตระหนักถึงความส าคัญของน้ าและช่วยกันรักษาแม่น้ า ล าคลอง ไม่ให้เน่าเสีย  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนต าบลศาลายาให้เป็นที่รู้จักของคนในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งได้มีการจัดโครงการประเพณี   ตักบาตรท้องน้ าใน
วันลอยกระทง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ คลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมต่อการด าเนินงานโครงการประเพณี  ตักบาตรท้องน้ าในวัน
ลอยกระทง ประจ าปี 2562 มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 100 ชุด) 

1.การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ า คิดเป็นร้อยละ 86.67 
2.เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

คิดเป็นร้อยละ 92.00 

3.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย คิดเป็นร้อยละ 92.00 
4.เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 90.67 
5.ความเหมาะสมของสถานที่  คิดเป็นร้อยละ 89.67 
6.ความต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ 90.00 
7.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 90.67 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง    

ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.60 อยู่ในระดับมาก 

โครงการที่ 4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตามวัยที่เหมาะสม 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัด
ความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 100 ชุด) 

1.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.60 
2.ความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงบนเวที คิดเป็นร้อยละ 87.80 
3.การบริการอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 88.40 
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4.กิจกรรมการเล่นเกมส์ตามซุ้มต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 85.20 
5.ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.00 
6.การประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.80 
7.การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงาน คิดเป็นร้อยละ 85.80 
8.การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร คิดเป็นร้อยละ 87.60 
9.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 88.80 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563     

ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86.56 อยู่ในระดับมาก 

โครงการที่ 5 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
  โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
รักการอ่านท่ีเข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนอ่านหนังสือน้อยลงสาเหตุคือการเข้าถึงหนังสือหรือ
ข้อมูลสารสนเทศมีน้อย ขาดการส่งเสริมในเรื่องการอ่าน ดังนั้น เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านให้แก่ประชาชนรวมถึงให้สามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้ส าคัญกับการอ่านหนังสือ อีกท่ังเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที ่

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้งหมด 34 ชุด) 

1.มีปูายประชาสัมพันธ์และปูายแสดงสถานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 91.18 
2.สถานที่มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90.59 
3.จ านวนหนังสือพิมพ์มีเพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.59 
4.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 92.35 
5.ปลูกฝั่งค่านิยมให้ประชาชนรักการอ่านมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.18 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 91.78 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 6 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมส านึกในพระมหา
กรณุาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 
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  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัด
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 65 ชุด) 

1.การจัดกิจกรรมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์

คิดเป็นร้อยละ 91.38 

2.เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 92.92 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 93.85 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามค าสอน คิดเป็นร้อยละ 92.00 
5.ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ และเกิดสันติสุขใน
สังคม 

คิดเป็นร้อยละ 92.31 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ  ผลประเมินโครงการในภาพรวม    
คิดเป็นเป็นร้อยละ 92.49 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 7 โครงการอาหารเสริม (นม) 
  โครงการอาหารเสริม (นม) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง และมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ปลูกฝังการดื่มนมให้เด็กและเยาวชน 
เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา อีกทั้งเพ่ือสนับสนุนใช้น้ านมดิบในโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ
รัฐบาลโดยมีเปูาหมายให้นักเรียนได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขายน้ านมดิบได้ 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม) มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 100 ชุด) 

1.อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับตรงตามก าหนดเวลาอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 97.80 
2.นักเรียนได้รับแจกอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 98.20 
3.อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับมีคุณภาพไม่หมดอายุ คิดเป็นร้อยละ 98.80 
4.อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับส่งเสริมให้นักเรียนรักการดื่มนมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 97.40 
5.นักเรยีนได้รับอาหารเสริม (นม) กลับไปทานในช่วงปิดภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ผลประเมิน

โครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 98.44 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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โครงการที่ 8 โครงการอาหารกลางวัน 
  โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญของการได้รับสารอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ตาม
หลักโภชนาการ ตลอดจนมุ่งที่จะแก้ปัญหาโภชนาการของเด็กและส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวัน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 100 ชุด) 

1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 98.40 
2.ปริมาณอาหารกลางวันที่จัดให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 98.00 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้ คิดเป็นร้อยละ 97.40 
4.ความสะอาดของอาหารกลางวันที่นักเรียนได้รับ คิดเป็นร้อยละ 97.80 
5.รูปแบบของการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 98.60 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ผลประเมินโครงการ

ในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 98.04 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 9 โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนอันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าอบรม และกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนในพ้ืนที่ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน 
ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพื่อวัด

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 35 ชุด) 
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 91.43 
2.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คิดเป็นร้อยละ 89.14 
3.สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 89.14 
4.มีการล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.00 
5.เจ้าหน้าที่ให้บริการและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 90.29 
6.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 88.00 
7.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 88.57 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้         

ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 89.80 อยู่ในระดับมาก 
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โครงการที่ 10  โครงการพัฒนาเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ Saver และ Domand Name (รายปี) ของ อบต.ศาลายา 

 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และเช่าพ้ืนที่ Saver และ Domand Name (รายปี) ของ อบต.ศาลายา  ในปัจจุบัน
เว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่
สามารถน าเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรขีดจ ากัด ทั้งในเรื่องเวลาและระยะทางซึ่งสามารถเข้ามาเปิดดูได้ตลอดเวลา 
24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะนั่งอยู่ส่วนใด ๆ ของโลกก็ตาม ด้วยข้อดีดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการเอกชนหรือแม้แต่
บุคคลทั่วไปต่างมีความจ าเป็นต้องจัดท าเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดั งนี้
(รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 58 ชุด) 

1.มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 91.38 
2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.66 
3.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 92.07 
4.สีสัน รูปแบบ ตัวอักษร ของเว็บไซต์มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90.00 
5.ปริมาณเนื้อหา การจัดล าดับขั้นตอน การจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา
และท าความเข้าใจ 

คิดเป็นร้อยละ 89.66 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์และเช่าพ้ืนที่ Saver
และ Domand Name (รายปี) ของ อบต.ศาลายา  ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 11  การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้าง

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ยังสนับสนุน
ให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้แสดงบทบาท
ในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามา
ร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง  

ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้   
(รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 47 ชุด) 
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1.เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการต้อนรับและให้บริการด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 94.89 
2.การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพมีแนวทางชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96.17 
3.ขั้นตอนการเสนอโครงการ/กิจกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 97.87 
4.เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่ วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 93.62 

5.สถานที่ด าเนินงานมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.77 
6.โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 94.47 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลายา ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.96 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือปูองกันตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองโดยสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากาก
อนามัยไว้ปูองกันโรค 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือปูองกันตนเอง มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้งหมด 30 ชุด) 

1.ประชาชนได้รับความรู้ในการเฝูาระวังปูองกันตนเองเรื่องโรคไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

คิดเป็นร้อยละ 94.67 

2.วิทยากรมีความรู้และทักษะในการจัดท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองใน
ครัวเรือนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนสามารถสอนวิธี
จัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

คิดเป็นร้อยละ 96.67 

3.ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถปูองกันโรคระบาดโดยเริ่ม
จากตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 94.00 

4.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือ
ปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คิดเป็นร้อยละ 93.33 

5.เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกันในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

คิดเป็นร้อยละ 95.33 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือปูองกันตนเอง ผลประเมิน
โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.80 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 13 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
อัตราการปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 50 คน/ประชากรแสนคน  เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและก าจัด
ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนและชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและ 
เหมาะสม รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกองค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความส าคัญใน
การปูองกันและควบคุมโรคในชุมชน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ า เสมอ  โดยด าเนินการ
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการ
ประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 74 ชุด) 

1.มีการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 92.16 
2.การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 92.16 
3.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.27 
4.วัน เวลา สถานที่ การให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90.54 
5.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 92.97 
6.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 90.81 
7.วัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงพอและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.08 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการควบคุมและปูองกันไขเลือดออก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.43 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 14  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สุนัข

และแมวได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการประเมิน
โครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 97 ชุด) 
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1.มีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 92.99 
2.การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 90.52 
3.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 52.37 
4.วัน เวลา สถานที่ การให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.23 
5.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 94.23 
6.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 94.02 
7.วัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงพอและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.16 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.93 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 15 โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมถนน) 
  โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมถนน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจรบนถนน 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพื่อวัด
ความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 130 ชุด) 

1.การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 92.31 
2.ปรับปรุง/ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 91.23 
3.ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบนถนน  คิดเป็นร้อยละ 91.85 
4.มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์จราจร คิดเป็นร้อยละ 92.92 
5.ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 92.46 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมถนน) 

ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 92.15 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 16 โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) 
  โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีไฟฟูาแสงสว่างกับผู้ใช้
เส้นทางคมนาคมในยามค่ าคืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดและปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้อง
ถนนและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพื่อวัด
ความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 112 ชุด) 
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1.ถนนสายหลักมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 94.82 
2.ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
3.ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก คิดเป็นร้อยละ 93.57 
4.ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง คิดเป็นร้อยละ 91.79 
5.ความพึงพอใจต่อการซ่อม บ ารุง รักษา คิดเป็นร้อยละ 93.75 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมไฟฟูา

สาธารณะ) ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 93.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 17 โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล) 
  โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล) มีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบประปาบาดาลให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 137 ชุด) 

1.ผลิตน้ าส าหรับอุปโภค/บริโภคได้เพียงพอและมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 90.70 
2.มีบริการน้ าส าหรับอุปโภค/บริโภคครอบคลุมพื้นทั้งพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 90.23 
3.ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของปริมาณน้ าที่ได้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.63 
4.ความพึงพอใจต่อความสะอาด ปลอดภัย ของน้ าส าหรับอุปโภค/บริโภค คิดเป็นร้อยละ 90.38 
5.ความพึงพอใจต่อการซ่อมแซม บ ารุง รักษา คิดเป็นร้อยละ 90.54 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซม

ระบบประปาบาดาล) ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 92.41 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบาดาล 
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบาดาล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสามารถด าเนินการจ่ายน้ าให้ประชาชน

ในพ้ืนที่ได้ใช้น้ าในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึง  
ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ

วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 125 ชุด) 
1.ระบบผลิตน้ าประปาบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการดูแลและพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 95.04 
2.ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 92.32 
3.น าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ี  คิดเป็นร้อยละ 93.46 
4.ระยะเวลาปรับปรุง/ซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 93.46 
5.ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบผลิตน้ าประปาบาดาล คิดเป็นร้อยละ 94.40 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบาดาล 
ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 93.73 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที ่19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 (ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยสุวรรณดี) 
  โครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 1 (ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยสุวรรณดี) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 52 ชุด) 

1.โครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 95.04 
2.ความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.32 
3.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  คิดเป็นร้อยละ 93.46 
4.หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการมีความรู้ ความสามารถ และบริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 93.46 
5.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ คิดเป็นร้อยละ 94.40 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 1 (ขยายเขตระบบจ าหน่าย

และติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยสุวรรณดี) ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.46 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 – 4 (ขยายเขตไฟฟ้าซอย อบต.ศาลายา 14 หมู่ที่ 3) 
  โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3 – 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 34 ชุด) 

1.โครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 92.35 
2.ความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 
3.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  คิดเป็นร้อยละ 91.18 
4.หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการมีความรู้ ความสามารถ และบริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 97.65 
5.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ คิดเป็นร้อยละ 94.71 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 3 – 4 (ขยายเขต

ไฟฟูาซอย อบต.ศาลายา 14 หมู่ที่ 3) ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.18 อยูใ่นระดับมากที่สุด 

โครงการที ่21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 (ขยายเขตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับหอถังประปาบาดาล) 
  โครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 5 (ขยายเขตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาส าหรับหอถังประปาบาดาล) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
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  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 65 ชุด) 

1.โครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 95.08 
2.ความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.85 
3.ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าส าหรับอุปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 96.92 
4.หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการมีความรู้ ความสามารถ และบริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 94.77 
5.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ คิดเป็นร้อยละ 97.54 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 5 (ขยายเขตและติดตั้ง

มิเตอร์ไฟฟูาส าหรับหอถังประปาบาดาล) ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.63  อยู่ในระดับมากที่สุด    

โครงการที่ 22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม 
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่มให้
สามารถจ่ายน้ าให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 150 ชุด) 

1.ระบบเครื่องกรองน้ าดื่มได้รับการดูแลและพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 94.80 
2.ประชาชนมีน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 95.47 
3.มีน้ าให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้บริโภคอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 92.80 
4.ระยะเวลาปรับปรุง/ซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 92.00 
5.ความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องกรองน้ าดื่ม คิดเป็นร้อยละ 97.47 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม 

ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 23 โครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 1   
ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ

วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 45 ชุด) 
1.พื้นที่มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.22 
2.มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 92.44 
3.การเช่าพ้ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 90.22 
4.เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 95.11 
5.ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่ที่ด าเนินการท าสัญญาเช่า คิดเป็นร้อยละ 92.89 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 1 ผลการประเมิน
โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.98  อยู่ในระดับมากที่สุด    

โครงการที่ 24 โครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 5  
ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ

วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 48 ชุด) 
1.พื้นที่มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.58 
2.มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 93.33 
3.การเช่าพ้ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 95.42 
4.เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93.75 
5.ความพึงพอใจต่อพ้ืนที่ที่ด าเนินการท าสัญญาเช่า คิดเป็นร้อยละ 96.67 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 5 ผลการประเมิน

โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.75  อยู่ในระดับมากที่สุด    

โครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ 
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่รักษาความสะอาดทิ้ง

ขยะให้เป็นที่และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ 
ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ

วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 35 ชุด) 
1.ด้านความส าเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.00 
2.ด้านการให้บริการครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 91.43 
3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 90.86 
4.ขั้นตอนการรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 89.71 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ผลการประเมิน

โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.00  อยู่ในระดับมากที่สุด    

โครงการที่ 26 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี 2563 (ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) 
  โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจ าปี 2563 (ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่)       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นกลัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ตนเองในการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม และเพ่ือให้ประชาชนมีจุดแวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิล าเนา ณ จุดบริการประชาชน โดยได้
ด าเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
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  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี 2563 
(ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ 37 ชุด) 

1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 88.11 
2.ประชาชนมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.49 
3.ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง
และบุคคลทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน 

คิดเป็นร้อยละ 88.65 

4.สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90.81 
5.ภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.03 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจ าปี 2563 

(ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.22 อยู่ในระดับมาก  

โครงการที่ 27 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 
  โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบและ
เข้าใจถึงนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็ก ให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนที่ถูกต้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงค ์

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 
มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ 52 ชุด) 

1.การต้อนรับและรับลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 92.69 
2.โครงการมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.35 
3.ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.69 
4.รูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.46 
5.สถานที่มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 95.77 
6.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

นักเรียน ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.17 อยู่ในระดับมากที่สดุ 
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โครงการที่ 28 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพส าหรับนักเรียน 
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพส าหรับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทราบถึงความส าคัญของ
สุขภาพในช่องปาก รู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี ปลอดจากการเป็นโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ สร้างสุขนิสัยอันดีในการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารและรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพส าหรับนักเรียน มีผล
การประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ 85 ชุด) 

1.เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 92.71 

2.ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความรู้และ
ทัศนคติเก่ียวกับทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีถูกต้อง 

คิดเป็นร้อยละ 91.06 

3.สร้างสุขนิสัยให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักการแปรงฟันและ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี 

คิดเป็นร้อยละ 91.29 

4.เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี คิดเป็นร้อยละ 91.53 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

นักเรียน ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.17 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 29 โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้ก าเนิด ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ
อย่างสูงและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  มี
ผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ 52 ชุด) 

1.สถานที่มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.59 
2.ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.01 
3.กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา เกิดความส านึกและร าลึกพระคุณแม่ 

คิดเป็นร้อยละ 91.59 

4.ความประทับใจต่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.88 
5.ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป คิดเป็นร้อยละ 92.17 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 30 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภั ยพิบัติ  ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น              
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563  ณ  บริเวณหอประชุมอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command System : ICS)  การควบคุมสั่งการ 
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถือเป็นวัฒนธรรมอันดี มีความส าคัญต่อการ
ด ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกราชของไทย  เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีทักษะความรู้ ความช านาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวม
แบบสอบถามได้ 50 ชุด) 

1.วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 92.80 
2.สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ คิดเป็นร้อยละ 94.00 
3.ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.20 
4.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.20 
5.ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.20 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
93.28 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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โครงการที่ 31 โครงการจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   

โครงการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ..ศ. 2550 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่
สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือผ่าน
วิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟูมภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท าวารสาร
ประจ าปีเพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 69 ชุด) 

1.เนื้อหามีความหลากหลายอ่านเข้าใจง่าย มีสาระน่ารู้ น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 91.59 
2.ความเหมาะสมของรูปเล่ม คิดเป็นร้อยละ 91.01 
3.การออกแบบขนาดอักษร สี องค์ประกอบของวารสารมีความเหมาะสมสวยงาม  คิดเป็นร้อยละ 91.59 
4.การจัดล าดับเนื้อหา ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.88 
5.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อวารสาร คิดเป็นร้อยละ 92.17 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 91.65 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 32 โครงการไหว้ครู 
  โครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เด็กเล็กได้แสดงความเคารพนบนอบความกตัญญูกตเวทิตาร าลึกถึงบุญคุณของครู มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและเด็กนักเรียน 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 45 ชุด) 

1.สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.33 
2.แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและร าลึกพระคุณครู คิดเป็นร้อยละ 95.11 
3.อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม คิดเป็นร้อยละ 94.22 
4.การควบคุมนักเรียนขณะด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 
5.ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.00 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู ผลประเมินโครงการใน
ภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 94.40 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 33 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

  โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้น รู้จักวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย เตรียมความพร้อมในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับอัคคีภัย ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน  มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 60 ชุด)  

1.ด้านความส าเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.67 
2.ด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 91.67 
3.วัสดุ/อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.00 
4.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 91.67 
5.ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน

ทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 
92.20 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 34 โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าซอย อบต.ศาลายา 8 หมู่ที่ 3 
  โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาซอย อบต.ศาลายา 8 หมู่ที่ 3        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 35 ชุด) 

1.โครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 91.43 
2.ระยะเวลาและความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.86 
3.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.86 
4.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.86 
5.ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.43 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าคอนกรีตพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาซอย อบต.ศาลายา 8 หมู่ที่ 3 ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 91.08 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่ดีสามารถใช้สัญจรไป – มา ได้สะดวกและปลอดภัย ทดแทนถนนเดิมซึ่งเป็นถนนดิน
เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขัง ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไป – มา เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 40 ชุด) 

1.การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 93.50 
2.ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 91.50 
3.ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา คิดเป็นร้อยละ 95.00 
4.มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์จราจร คิดเป็นร้อยละ 94.00 
5.ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 94.50 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

วางท่อระบายน้ าซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 93.70  อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

โครงการที่ 36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเฉลิมนิเวศน์ 1 เชื่อมเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 1, 3 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเฉลิมนิเวศน์ 1 เชื่อมเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 1, 3         
มีวัตถุประสงค์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่เป็นถนนหินคลุก เนื่องจากมีประชาชนใช้สัญจรไป – มาก เป็นจ านวนมาก 
เพราะเป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างถนนเฉลิมนิเวศน์ 1 และถนนเฉลิมนิเวศน์ 2 ส่งผลให้มีความสะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 50 ชุด) 

1.การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 31.60 
2.ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 94.80 
3.ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา คิดเป็นร้อยละ 94.40 
4.มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์จราจร คิดเป็นร้อยละ 93.60 
5.ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 94.80 
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 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเฉลิมนิเวศน์ 1 เชื่อมเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 1, 3  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 93.84    
อยู่ในระดับมากที่สุด 

โครงการที่ 37 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชนนุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชนนุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ าประปาบาดาลของ อบต.ศาลายา บริเวณชุมชนนุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 เนื่องจากท่อส่งน้ าเดิมมีขนาด
เล็กและเกิดการเสื่อมสภาพท าให้เกิดปัญหาเวลาจ่ายน้ า ประชาชนได้รับน้ าไม่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชน มีผลการประเมินแต่ละหัวข้อดังนี้ (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 50 ชุด) 

1.การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 91.20 
2.ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 94.80 
3.ความสะดวกในการใช้น้ าประปาบาดาล คิดเป็นร้อยละ 94.80 
4.มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์เตือนขณะด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 92.20 
5.ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 97.60 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงท่อเมน

ประปาบริเวณชุมชนนุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 94.12 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กา รจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งที่เป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งรายการใหม่ โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฯลฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก
เพียงพอและทั่วถึง ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  ด าเนินการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจาก
สาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธีต่าง ๆ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสนับสนุน
ให้มีการต่อยอดทางความคิด รักษาประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนท าเกษตรปลอดสารพิษ อบรมอาชีพให้ประชาชนมี รายได้ 
เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม ด าเนินการส่งเสริมในด้านการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข ความเท่าเทียมทางสังคม สังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น 
การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ด าเนินการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาไว้ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน บรรจุโครงการ
พัฒนา จ านวน  141  โครงการ  สามารถน ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  48.94  ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สามารถด าเนินการได้ จ านวน  45  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22  ของโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ 
 1.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา (ภาพรวม) 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม) สรุปได้ดังนี้ ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 91.73  (ระดับมากท่ีสุด) 

1.3 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา (แยกตามยุทธศาสตร์) จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  สรุปได้ดังนี้  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
(แยกตามยุทธศาสตร์) 3 ล าดับแรก ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 92.22 (ระดับมากที่สุด) 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 91.87(ระดับมากท่ีสุด) 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 91.69 (ระดับมากที่สุด) 
 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 91.39 (ระดับมากที่สุด) 
1.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/
กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผลทั้งหมด  37  โครงการ ประกอบด้วย  

1) โครงการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 91.12 (ระดับมากที่สุด) 
2) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ 

อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 (ระดับมากที่สุด) 

3) โครงการตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 88.60 (ระดับมาก) 
4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 86.56 (ระดับมาก) 
5) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์

ประจ าหมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 91.78 (ระดับมากที่สุด) 

6) โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 92.49 (ระดับมากที่สุด) 

7) โครงการอาหารเสริม (นม) คิดเป็นร้อยละ  98.44 (ระดับมากที่สุด) 
8) โครงการอาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 98.04 (ระดับมากที่สุด) 
9) โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 89.80 (ระดับมาก) 

10) โครงการพัฒนาเว็บไซต์และเช่าพ้ืนที่ Saver และ 
Domand Name (รายปี) ของ อบต.ศาลายา 

คิดเป็นร้อยละ 90.55 (ระดับมากที่สุด) 

11) การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 

คิดเป็นร้อยละ 94.96 (ระดับมากที่สุด) 

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือปูองกันตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 94.80 (ระดับมากที่สุด) 

13) โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คิดเป็นร้อยละ 91.43 (ระดับมากที่สุด) 

14) โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คิดเป็นร้อยละ 92.93 (ระดับมากที่สุด) 

15) โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมถนน) คิดเป็นร้อยละ 92.15 (ระดับมากที่สุด) 
16) โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ) คิดเป็นร้อยละ 93.54 (ระดับมากที่สุด) 
17) โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล) คิดเป็นร้อยละ 92.41 (ระดับมากที่สุด) 
18) โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบาดาล คิดเป็นร้อยละ 93.73 (ระดับมากที่สุด) 
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19) โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่  1 (ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอยสุวรรณดี) 

คิดเป็นร้อยละ 94.46 (ระดับมากที่สุด) 

20) โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 3 – 4 (ขยายเขตไฟฟูา
ซอย อบต.ศาลายา 14 หมู่ที่ 3) 

คิดเป็นร้อยละ 93.18 (ระดับมากที่สุด) 

21) โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5 (ขยายเขตและติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟูาส าหรับหอถังประปาบาดาล) 

คิดเป็นร้อยละ 95.63 (ระดับมากที่สุด) 

22) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม คิดเป็นร้อยละ 94.51 (ระดับมากที่สุด) 
23) โครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 92.98 (ระดับมากที่สุด) 
24) โครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 94.75 (ระดับมากที่สุด) 
25) โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ คิดเป็นร้อยละ 91.00 (ระดับมากที่สุด) 
26) โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปี 2563 (ปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) 
คิดเป็นร้อยละ 88.22 (ระดับมาก) 

27) โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.17 (ระดับมากที่สุด) 
28) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพส าหรับนักเรียน คิดเปน็ร้อยละ 91.65 (ระดับมากที่สุด) 
29) โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คิดเป็นร้อยละ 96.62 (ระดับมากที่สุด) 
30) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

คิดเป็นร้อยละ 93.28 (ระดับมากทีสุ่ด) 

31) โครงการจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 91.65 (ระดับมากที่สุด) 
32) โครงการไหว้ครู คิดเป็นร้อยละ 94.40 (ระดับมากที่สุด) 
33) โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและ

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
คิดเป็นร้อยละ 92.20 (ระดับมากที่สุด) 

34) โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าคอนกรีตพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าไฟฟูาซอย อบต.ศาลายา 8 หมู่ที่ 3 

คิดเป็นร้อยละ 91.08 (ระดับมากที่สุด) 

35) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 

คิดเป็นร้อยละ 93.70 (ระดับมากที่สุด) 

36) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เฉลิมนิเวศน์ 1 เชื่อมเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 1, 3 

คิดเป็นร้อยละ 93.84 (ระดับมากที่สุด) 

37) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงท่อเมนประปา
บริเวณชุมชนนุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 

คิดเป็นร้อยละ 94.12 (ระดับมากที่สุด) 
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สรุปได้ดังนี้  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลายา 3 ล าดับแรก คือ 
1) โครงการอาหารเสริม (นม) คิดเป็นร้อยละ 98.44 (ระดับมากที่สุด) 
2) โครงการอาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 98.04 (ระดับมากที่สุด) 
3) โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) คิดเป็นร้อยละ 96.62 (ระดับมากที่สุด) 

 
 

1.5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปได้ดังนี้  ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 98.36 คิดเป็นร้อยละ 98.36 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปได้ดังนี้  ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 98.64  คิดเป็นร้อยละ 98.64 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ปัญหาและอุปสรรค 

1) งบประมาณส าหรับด าเนินงานตามภารกิจบางรายการยังมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้องมีการโอนเพ่ิม/ลด 
งบประมาณ และการตั้งรายการใหม่ ส าหรับด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 

2) จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

3) ไม่สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้ครบทุกโครงการที่ได้มีการตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 2.2 ข้อเสนอแนะ 
  1) พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน 
  2) ควรมีการบรรจุโครงการเกี่ยวกับการควบคุมและปูองกันโรคระบาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือเป็นการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  3) ก าหนดโครงการ/กิจกรรม โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 
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  4) เร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม แบบบูรณาการทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงาน ซึ่งได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ เปูาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ e-plan และ
ได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 37 84,354,000.00 13 16,501,600.00 11 20,037,309.23 6 1,851,301.23 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

37 25,304,400.00 20 13,304,020.00 13 10,916,963.42 10 9,843,112.56 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1,300,000.00 2 550,000.00 1 31,200.00 1 31,200.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม 30 18,764,000.00 19 14,716,600.00 12 13,017,502.00 11 12,348,502.00 

5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
และการท่องเที่ยว 

11 6,840,000.00 5 5,450,000.00 3 5,220,584.45 2 3,982,483.35 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 17 35,250,000.00 10 2,100,300.00 5 131,455.00 4 113,455.00 

รวม 141 171,812,400.00 69 52,619,520.00 45 49,355,014.10 34 28,170,054.14 
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รายงานโครงการที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟูา ซอยศาลายา 14      
หมู่ที่ 3 

15,600.00 15,556.73 15,556.73 43.27 

2. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟูาซอยสุวรรณดี หมู่ที่ 1 200,000.00 97,744.50 97,744.50 102,255.50 

3. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเฉลิมนิเวศน์ 1 เช่ือมเฉลิม
นิเวศน์ 2 

168,000.00 155,000.00 155,000.00 13,000.00 

4. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างอาคารสูบน้ าคอนกรีตพร้อม
ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง สู บ น้ า ไ ฟ ฟู า  ซ อ ย      
อบต.ศาลายา 8 หมู่ที่ 3 

374,000.00 334,000.00 334,000.00 40,000.00 

5. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย
เมตตาอรุณ หมู่ที่ 4 
(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) 

452,000.00 440,000.00 0.00 12,000.00 

6. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000,000.00 1,786,000.00 1,249,000.00 214,000.00 

7. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชน 
นุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 
(ด าเนินการโดยใช้งบค่าใช้สอยและ
บริการ) 
 

296,000.00 0.00 0.00 296,000.00 

8. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(ค่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์บางส่วนของ    
วัดมกุฎกษัตริยาราม หมู่ที่ 1) 

30,000.00 0.00 0.00 30,0000.00 

9. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ
คลองตาหลี หมู่ที่ 1 
(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) 

3,955,000.00 2,730,000.00 0.00 1,225,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมตตาอรุณ 4 
หมู่ที่ 4 
(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) 

1,122,000.00 795,000.00 0.00 327,000.00 

11. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิม 
นิเวศ 1 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 
(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) 

6,874,800.00 5,229,008.00 0.00 1,645,792.00 

12. การพัฒนาด้ านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงพยาบาล
พุทธมณฑลพร้อมทางเท้าและไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 1 
(จ่ายขาดเงินสะสมและกันเงินไว้เบิกใน
ปีถดัไป) 

10,333,000.00 8,455,000.00 0.00 1,878,000.00 

13. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 115,000.00 109,594.00 109,594.00 5,406.00 

14. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,024,020.00 3,757,180.42 2,683,329.56 266,839.58 

15. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

773,000.00 389,000.00 389,000.00 384,000.00 

16. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 

773,000.00 153,000.00 153,000.00 231,000.00 

17. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-จั ด ซื้ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ใ ห้ ที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2 

19,540.00 19,540.00 19,540.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

18. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุ ด ห นุ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ส นั บ ส นุ น
ค่ า ใ ช้จ่ ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหาร
ก ล า ง วั น ส า ห รั บ โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ) ใน
เขต อบต.ศาลายา 

8,000,000.00 6,291,159.00 6,291,159.00 1,708,841.00 

19. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
-ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  61,020 บาท 

773,000.00 61,020.00 61,020.00 169,980.00 

20. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

100,000.00 63,204.00 63,204.00 36,796.00 

21. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ าใน
วันลอยกระทง 

100,000.00 63,266.00 63,266.00 36,734.00 

22. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุ ด ห นุ น อ า เ ภ อ พุ ท ธม ณ ฑ ล ต า ม
โครงการจัดงานพิธีน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

24. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

5,000.00 
 

0.00 0.00 5,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

25. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครู 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

2,000.00 
 

0.00 0.00 2,000.00 

26. การพัฒนาด้านสังคม ส ารองจ่าย 1,000,000.00 882,556.00 882,556.00 117,444.00 

27. การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมดับ เพลิ ง ให้ กับ
ประชาชนทั่วไปและสถานศึกษา ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

30,000.00 29,462.00 29,462.00 538.00 

28. การพัฒนาด้านสังคม โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 15,000.00 2,984.00 2,984.00 12,016.00 

29. การพัฒนาด้านสังคม โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 43,600.00 43,600.00 43,600.00 0.00 

30. การพัฒนาด้านสังคม โครงการควบคุมและปูองกันโร ค
ไข้เลือดออก 
(ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ/โอนลด) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 

31. การพัฒนาด้านสังคม เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

225,000.00 225,000.00 225,000.00 0.00 

32. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(อนุมัติงบ 9,300,000 บาท โอนเพิ่ม 
296,000 บาท) 

9,596,000.00 9,596,000.00 9,596,000.00 0.00 

33. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(อนุมัติงบ 1,440,000 บาท โอนเพิ่ม 
45,600 บาท) 

1,485,600.00 1,485,600.00 1,485,600.00 0.00 

34. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 48,000.00 36,000.00 36,000.00 12,000.00 

35. การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
อบต.ศาลายา หมู่ที่1 
(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) 

742,000.00 669,000.00 0.00 73,000.00 

36. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่บุคลากรของ อบต.ศาลายา และ
ประชาชนท่ัวไป 

30,000.00 12,300.00 12,300.00 17,700.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37. การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

38. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
 

50,000.00 31,200.00 31,200.00 18,800.00 

39. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5,000,000.00 4,954,584.45 3,943,483.35 45,415.55 

40. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาใน
คลองต่าง ๆ ในเขต อบต.ศาลายา 
(โอนงบประมาณเพิ่มและกันเงินไว้เบิก
ในปีถัดไป) 

200,000.00 227,000.00 0.00 0.00 

41. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์สถานที่ส าคัญ
และสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ 
อบต.ศาลายา 

40,000.00 39,000.00 39,000.00 1,000.00 

42. การพัฒนาด้ านกา ร
บริหารจัดการที่ดี 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-ค่ าจั ดท าสื่ อปร ะชาสั มพันธ์ แล ะ
เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วส ารที่ ผ่ านม า 
ประจ าปี 2562 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

43. การพัฒนาด้ านกา ร
บริหารจัดการที่ดี 

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
อบต.ศาลายา 
(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) 

20,000.00 18,000.00 0.00 2,000.00 

44. การพัฒนาด้ านกา ร
บริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-ค่าพัฒนาเว็บไซด์และเช่าพื้นที่ Saver 
และ Domand Name (รายปี) ของ
อบต.ศาลายา 

4,815.00 
 

4,815.00 4,815.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

45. การพัฒนาด้ านกา ร
บริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-ค่าเช่าท่ีดินของวัดสุวรรณาราม  
หมู่ที่ 1 ต าบลศาลายา,  
วัดสาลวัน หมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

46. การพัฒนาด้ านกา ร
บริหารจัดการทีด่ ี

1.โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000.00 2,640.00 2,640.00 47,360.00 

 

 
 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นแบบสอบถามส าหรับ
ประชาชน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ศาลายา (แยกตามยุทธศาสตร์) 
  ส่วนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ศาลายา (ภาพรวม) 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี    21 - 30  ปี 
   31 - 40  ปี     41 – 50 ปี 
   51 - 60  ปี     61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าประถมศึกษา    ประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   ปวส./อนุปริญญา    ปริญญาตรีขึ้นไป    

4. อาชีพ  
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน 

   ธุรกิจส่วนตัว    นักเรียน/นักศึกษา 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  (แยกตามยุทธศาสตร์) 
 ให้ท่านพิจารณาโครงการ/กิจกรรมแต่ละข้อขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งมี  5 ระดับ ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบริการสาธารณะ      
1.1 การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า 
สะพาน ทางเท้า และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัย 

     

1.2 การพัฒนาระบบจราจร      
1.3 การพัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
2.1 การพัฒนาการศึกษาและสง่เสริมระบบการศึกษา      
2.2 การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร      
2 .3  กา รพัฒนาส่ ง เ ส ริ ม กา รจั ด ง าน เฉลิ มพระ เกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และงานรัฐพิธี รวมถึงการอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
3.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

     

3.2 การพัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน      
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง      
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      
4.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไข ปูองกันและต่อต้านยา
เสพติด 

     

4.2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสาธารณสุขชุมชน 
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 

     

4.3 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ      
4.4 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์      
4.5  การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัย รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     

 



 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว      
5.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     

5.2 การพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ การ
ปูองกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 

     

5.3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร      

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี      
6.1 การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

     

6.2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน โดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

     

6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

     

 
ส่วนที ่3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม)  
ให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีการด าเนินงานมากน้อยเพียงใดแล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งมี  5 ระดับ ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/
กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
6. การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      



 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

     

8. ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………....................................………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
รายโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

******************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 (1) เพศ   ชาย    หญิง 

 (2) อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี   21 – 30 ปี  
    31 – 40 ปี   41 – 50 ปี 
    51 – 60 ปี   60 ปีขึ้นไป 

 (3) ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าประถมศึกษา   ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 (4) อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว    นักเรียน/นักศึกษา 
     อื่น ๆ (ระบุ)..................................................   

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนและทั่วถึง      
2. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ในการต้อนรับ การลงทะเบียน และการ
ให้บริการด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี 

     

3. รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ       
5. สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป 
******************************* 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เพศ   ชาย   หญิง 

  อายุ  ต่ ากว่า 30 ปี   30 – 39 ปี 
    40 – 49 ปี   50 – 59 ปี   60 ปีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      
2. การใช้สื่อหรือช่องทางในการถ่ายทอดความรู้      
3.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม      
4. เนื้อหาอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/
ชีวิตประจ าวัน 

     

5. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
6. ท่านต้องการให้มีการจัดโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง      
7. หากมีการจัดโครงการอีกในครั้งต่อไปท่านประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการหรือไม ่

     

8. ท่านพึงพอใจการให้บริการ/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน
ของผู้จัดโครงการ 

     

9. ความพึงพอใจในภาพรวม      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับน้ีใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาร่วมงานตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง  
    ณ วัดสุวรรณาราม อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 2. แบบสอบถามฉบับน้ีมี 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาร่วมประเพณีตักบาตรท้องน้ า 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง” 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ในช่องที่ตรงกับผลการด าเนินงาน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (1) เพศ   ชาย    หญิง 
 (2) อายุ             ต่ ากว่า 20 ปี             20 – 40 ปี  

    41 – 60 ปี   มากกว่า 60 ปี 
  (3) ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 
     ปริญญาตรี             สูงกว่าปริญญาตรี 
     อื่น ๆ  (.................................................................................) 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัด “โครงการตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง” 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มากทีส่ดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ า      
2. เป็นโครงการที่สร้างความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

     

3. เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย      
4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ      
5. ความต้องการที่จะมาร่วมโครงการลักษณะนี้ในครั้งต่อไป      
6. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ      
7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง 
     7.1 ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
     7.2 ประโยชน์ในด้านรักษาความสะอาดล าคลองมหาสวัสดิ์ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................................ 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

****************************** 

เพศ :  ชาย    หญิง 

อายุ :  ต่ ากว่า 12 ปี   13 - 18 ปี   19 ปีขึ้นไป 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
2. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงบนเวที      
3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม      
4. กิจกรรมการเล่นเกมส์ตามซุ้มต่าง ๆ       
5. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม      
6. การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม      
7. การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงาน      
8. การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร      
9. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานวันเด็กแห่งชาติใน
คร้ังนี้ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ใหก้ับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีปูายประชาสัมพันธ์และปูายแสดงสถานที่ปรากฏให้
เห็นชัดเจน 

     

2. สถานที่มีความเหมาะสม      
3. จ านวนหนังสือพิมพ์มีเพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้
บริการ 

     

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง      
5. ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนรักการอ่านมากข้ึน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และงานรฐัพิธี 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การจัดกิจกรรมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ส า นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ  ร ว ม ทั้ ง เ ป็ น ก า ร
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

     

2. เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

     

3. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

     

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอน 

     

5. ส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ และ
เกิดสันติสุขในสังคม 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอาหารเสริม (นม) 

***************************** 
 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับตรงตามก าหนดเวลาอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

2. นักเรียนได้รับแจกอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง      
3. อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับมีคุณภาพไม่หมดอายุ      
4. อาหารเสริม (นม) ที่ได้รับส่งเสริมให้นักเรียนรักการดื่มนม
มากขึ้น 

     

5. นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) กลับไปทานในช่วงปิด
ภาคเรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอาหารกลางวัน 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพถูก
หลักโภชนาการ 

     

2. ปริมาณอาหารกลางวันที่จัดให้มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

     

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียน
จัดสรรให้ 

     

4. ความสะอาดของอาหารกลางวันที่นักเรียนได้รับ      
5. รูปแบบของการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนมีความ
เหมาะสม 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วม      
2 .  ส า ม า ร ถน า ค ว าม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

3. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับจาการเข้าร่วมอบรมไป
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 

     

4. มีการล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม      
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี      
6. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
7. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์และเชา่พื้นที่ Saver และ Domand (รายปี) ของ อบต.ศาลายา 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

     

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม 

     

3. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน      
4. สีสัน รูปแบบ ตัวอักษร ของเว็บไซต์ มีความเหมาะสม      
5. ปริมาณเนื้อหา การจัดล าดับขั้นตอน การจัดหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการค้นหาและท าความเข้าใจ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการต้อนรับและให้บริการ
ด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี 

     

2. การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพมีแนวทาง
ชัดเจน 

     

3. ขั้นตอนการเสนอโครงการ/กิจกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

     

5. สถานที่ด าเนินงานมีความเหมาะสม      
6. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพให้
ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการปูองกันตนเอง 

 ****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ประชาชนได้รับความรู้ในการเฝูาระวังปูองกันตนเอง
เร่ืองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     

2. วิทยากรมีความรู้และทักษะในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือนและสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ตลอดจนสามารถสอนวิธีจัดท าหน้ากากอนามัย
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

     

3. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถปูองกันโรค
ระบาดโดยเร่ิมจากตนเอง 

     

4. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการร่วมมือปูองกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

     

5. เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกันใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา      
3. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ให้บริการ 

     

4. วัน เวลา สถานที่ การให้บริการมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

     

5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ      
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ      
7. วัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงพอและเหมาะสม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา      
3. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ให้บริการ 

     

4. วัน เวลา ในการให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม      
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ      
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ      
7. วัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงพอและเหมาะสม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมถนน) 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ      
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว      
3. ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา      
4. มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์จราจร      
5. ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ถนนสายหลักมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ 

     

2. ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน      
3. ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก      
4. ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง      
5. ความพึงพอใจต่อการซ่อม บ ารุง รักษา      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการด้านบริการสาธารณะ (ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล) 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ผลิตน้ าส าหรับอุปโภค/บริโภค ได้ เพียงพอและมี
คุณภาพ 

     

2. มีบริการน้ าส าหรับอุปโภค/บริโภคครอบคลุมทั้งพื้นที่      
3. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของปริมาณน้ าที่ได้รับ
บริการ 

     

4. ความพึงพอใจต่อความสะอาด ปลอดภัย ของน้ า
ส าหรับอุปโภค/บริโภค 

     

5. ความพึงพอใจต่อการซ่อมแซม บ ารุง รักษา      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบาดาล 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ระบบผลิตน้ าประปาบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การดูแลและพร้อมใช้งาน 

     

2. ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ      
3. น าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่      
4. ระยะเวลาปรับปรุง/ซ่อมแซม      
5. ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบผลิตน้ าประปา
บาดาล 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 
(ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสุวรรณดี) 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. โครงการ/กิจกรรมน า ไปสู่ การแก้ ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ 

     

2. ความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ      
3. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

     

4. หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการมีความรู้ ความสามารถ 
และบริการด้วยความเต็มใจ 

     

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 - 4 
(ขยายเขตไฟฟ้าซอย อบต.ศาลายา 14 หมู่ที่ 3) 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. โครงการ/กิจกรรมน า ไปสู่ การแก้ ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ 

     

2. ความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ      
3. ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

     

4. หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการมีความรู้ ความสามารถ 
และบริการด้วยความเต็มใจ 

     

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 
(ขยายเขตและตดิตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้าส าหรับหอถังประปาบาดาล) 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. โครงการ/กิจกรรมน า ไปสู่ การแก้ ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ 

     

2. ความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ      
3. ประชาชนในพื้นที่มีน้ าส าหรับอุปโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

     

4. หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการมีความรู้ ความสามารถ 
และบริการด้วยความเต็มใจ 

     

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ระบบเครื่องกรองน้ าดื่ม ได้รับการดูแลและพร้อมใช้
งาน 

     

2. ประชาชนมีน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย      
3. มีน้ าให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริโภคอย่างเพียงพอ      
4. ระยะเวลาปรับปรุง/ซ่อมแซม      
5. ความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องกรองน้ าดื่ม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 1 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. พื้นที่มีความเหมาะสม      
2. มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง      
3. การเช่าพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้      
4. เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด      
5. ความพึงพอใจต่อพื้นที่ที่ด าเนินการท าสัญญาเช่า      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการเช่าที่ดิน หมู่ที่ 5 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. พื้นที่มีความเหมาะสม      
2. มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง      
3. การเช่าพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้      
4. เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด      
5. ความพึงพอใจต่อพื้นที่ที่ด าเนินการท าสัญญาเช่า      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ 

****************************** 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านความส าเร็จของโครงการ      
2. ด้านการให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่      
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ      
4. ขั้นตอนการรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนประจ าปี 2563  
(ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่) 

**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย      
2. ประชาชนมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

     

3. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสามารถปูองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน 

     

4. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม      
5. ภาพรวมของโครงการ      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการประชุมผูป้กครองและปฐมนิเทศนักเรียน 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. การต้อนรับและการรับลงทะเบียน      
2. โครงการมีความสอดคล้องและตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
4. รูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
5. สถานที่มีความเหมาะสม      
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพส าหรับนักเรียน 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 

     

2. ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง 

     

3. สร้างสุขนิสัยให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักการแปรงฟันและ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี 

     

4. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. สถานที่มีความเหมาะสม      
2. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายาเกิดความส านึกและร าลึกพระคุณแม่ 

     

4. ความประทับใจต่อกิจกรรม      
5. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
****************************** 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เนื้อหามีความหลากหลาย อ่านเข้าใจง่าย มีสาระน่ารู้ 
น่าสนใจ 

     

2. ความเหมาะสมของรูปเล่ม      
3. การออกแบบขนาดอักษร สี องค์ประกอบของวารสารมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

     

4. การจัดล าดับเนื้อหา ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง      
5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อวารสาร      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการไหว้ครู 
****************************** 

 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม      
2. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและร าลึกพระคุณครู      
3. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม      
4. การควบคุมนักเรียนขณะด าเนินโครงการ      
5. ความพึงพอใจในภาพรวม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กบัประชาชนทั่วไปและสถานศึกษา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. ด้านความส าเร็จของโครงการ      
2. ด้านวิทยากร      
3. วัสดุ/อุปกรณ์      
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม      
5. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ าคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าซอย อบต.ศาลายา 8 หมู่ที่ 3 
**************************** 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 (1) เพศ   ชาย    หญิง 

 (2) อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี   21 – 30 ปี  
    31 – 40 ปี   41 – 50 ปี 
    51 – 60 ปี   61 ปีขึ้นไป 

 (3) ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าประถมศึกษา   ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 (4) อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว    นักเรียน/นักศึกษา 
     อื่น ๆ (ระบุ)..................................................   

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ  
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. โครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่      
2. ระยะเวลาและความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ      
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ      
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ      
5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ      
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว      
3. ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา      
4. มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์จราจร      
5. ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเฉลิมนิเวศน์ 1 เชื่อมเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 1, 3 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. การดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบ      
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว      
3. ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา      
4. มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์จราจร      
5. ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรงุท่อเมนประปาบริเวณชุมชนนุกูลอุทิศ หมู่ที่ 1 
**************************** 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงระดับเดียว 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. การดูแลรักษาระบบประปาในความรับผิดชอบ      
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ได้ดีและรวดเร็ว      
3. ความสะดวกในการใช้น้ าประปาบาดาล      
4. มีการติดตั้งปูายและสัญลักษณ์เตือนขณะด าเนินการ      
5. ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องของประชาชน      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 


