แบบที่ 2 แบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหาดเสีย้ ว
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
2. การพัฒนาระบบการ ศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กีฬา นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
และคุณค่าทางสังคม
5. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
6. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ. 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 2 พ.ศ. 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 3 พ.ศ. 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

45

11,137,650

58

25,363,460

87

154,032,072

190

190,533,182

17

12,190,000

16

11,540,100

18

41,940,100

51

65,670,200

16

2,208,000

13

1,460,000

12

1,360,000

41

5,028,000

55

16,080,000

52

14,880,000

53

15,080,000

160

46,040,000

88

21,610,000

54

11,666,000

52

9,716,000

194

42,992,000

19

11,860,000

20

61,810,000

19

6,860,000

58

80,530,000

240

75,085,650

213

126,719,560

242

228,988,170

695

430,793,380

4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557

ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
2. การพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว
3. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณค่า
ทางสังคม
5. การพัฒนา
ประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากร
6. การพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

จำนวนโครงกำร
ที่เสร็จ

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำรที่ จำนวนโครงกำรที่ จำนวนโครงกำร
ที่อยู่ระหว่ำง
ที่ยังไม่ได้
มีกำรยกเลิก
มีกำรเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
26

57.78

5

11.11

-

-

14

31.11

-

-

45

100

24

100

-

-

-

-

-

-

-

-

17

100

2

12.50

-

-

-

-

14

87.50

-

-

16

100

35

63.64

-

-

-

-

20

36.36

-

-

55

100

50

56.82

-

-

-

-

38

43.18

-

-

88

100

7

36.84

-

-

-

-

12

63.16

-

-

19

100

144

60

5

2.08

-

-

98

40.83

-

-

240

100

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
3,827,800
100

เงินสะสม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
7,148,000
100

รวม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
10,975,800
100

9,810,726

100

-

-

9,810,726

100

80,000

100

-

-

80,000

100

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

12,059,842

100

-

-

12,059,842

100

5. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

10,406,350

100

-

-

10,406,350

100

6.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

82,445

100

-

-

82,445

100

รวม

36,267,163

100

7,148,000

100

43,415 ,163

100

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………..เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว…………
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน……14 พฤศจิกายน ...2557…….
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2557
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงกำร
ยุทธศำสตร์
จำนวนโครงกำรที่ จำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน
ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาระบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
45
31
2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ
17
24
ท่องเที่ยว
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
16
2
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
55
36
5. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
88
50
6.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19
7
รวม
150
240
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภำพรวม

พอใจมำก
88 (25.14%)
96 (27.43%)
95 (27.14%)
95 (27.14%)
89 (25.43%)
80 (22.86%)
88 (25.14%)
84 (24%)
110 (31.43%)
825 (26.19%)

พอใจ
ไม่พอใจ
221 (63.14%) 41 (11.72%)
224 (64.30%)
30 (8.57%)
216 (61.71%) 39 (11.15%)
212 (60.57%) 43 (12.29%)
197 (56.29%) 64 (18.28%)
209 (59.71%) 61 (17.43%)
208 (59.43%) 54 (15.43%)
193 (55.14%) 73 (20.86%)
190 (54.29%) 50 (14.28%)
1,870
455 (14.44%)
(59.37%)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่ อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลหำดเสี้ยว ในภำพรวม
คำชี้แจง : แบบที่3/2 เป็ นแบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรดำเนิ นงำนของเทศบำลตำบลหำดเสี้ ยว
ในภำพรวม โดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้ นสุ ดปี งบประมำณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชำย
(2) หญิง
2. อำยุ
(1) ต่ำกว่ำ 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มำกกว่ำ 60 ปี
3. กำรศึกษำ (1) ประถมศึกษำ
(2) มัธยมศึกษำหรื อเทียบเท่ำ
(3) อนุปริ ญญำ หรื อเทียบเท่ำ
(4) ปริ ญญำ
(5) สู งกว่ำปริ ญญำ
(6) อื่น ๆ
4. อำชีพหลัก (1) รับรำชกำร
(2) เอกชน/รัฐวิสำหกิจ
(3) ค้ำขำย ธุ รกิจส่ วนตัว
(4) รับจ้ำง
(5) นักเรี ยนนักศึกษำ
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหาดเสีย้ ว
5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลหำดเสี้ ยวในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด
ควำมพึงพอใจ
พอใจมำก
พอใจ
ไม่ พอใจ
1) กำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในโครงกำร/กิจกรรม
2) กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) กำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ
5) ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรม
6) กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่ กำรแก้ไขปั ญหำ
8) กำรแก้ไขปั ญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่ อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลหำดเสี้ยว ในภำพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็ นแบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรดำเนิ นงำนของเทศบำลตำบลหำดเสี้ ยว
ในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้ นสุ ดปี งบประมำณ
ส่ วนยุทธศำสตร์ ที่ 1 …………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชำย
(2) หญิง
2. อำยุ
(1) ต่ำกว่ำ 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มำกกว่ำ 60 ปี
3. กำรศึกษำ (1) ประถมศึกษำ
(2) มัธยมศึกษำหรื อเทียบเท่ำ
(3) อนุปริ ญญำ หรื อเทียบเท่ำ
(4) ปริ ญญำ
(5) สูงกว่ำปริ ญญำ
(6) อื่น ๆ
4. อำชีพหลัก (1) รับรำชกำร
(2) เอกชน/รัฐวิสำหกิจ
(3) ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้ำง
(5) นักเรี ยนนักศึกษำ
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหาดเสีย้ ว

5. หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลหำดเสี้ ยว ในกำรพัฒนำและส่ งเสริ มกำรบริ หำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่ำน จะให้คะแนนเทศบำลตำบลหำดเสี้ ยวของท่ำนเท่ำใด
คะแนน
ควำมพึงพอใจ
( 10 คะแนน)
1) กำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชนมรส่วนร่ วมในโครงกำร/กิจกรรม
2) กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงกำร/กิจกรรม
3) กำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ
5) ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6) กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปั ญหำของประชำชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
6. โครงการทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ 2557

โครงกำร
เบี้ยยังชีพคนชรา
เบี้ยยังชีพคนพิการ

ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำร อยู่ในระหว่ำง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
/
/

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ำยไป
9338,400
9,131,900
960,000
914,000

ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจากเทศบาลมีข้อจากัดด้านงบประมาณ ภาระค่าใช้จ่ายจานวนมากแต่ปัญหาความต้องการในการพัฒนามีอยู่จานวนมากหลายด้าน ทาให้
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา สามารถทาได้ในระดับหนึ่งเท่านัน้ การดาเนินงานต้องจัดลาดับความสาคัญโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาก่อนหลัง
ดาเนินการภายใต้ศักยภาพและข้อจากัดที่มีอยู่

