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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการติดตามประเมินผลแผน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  ซึ่งในการติดตามและประเมินผล
แผนทุกครั้งนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ จะต้องด าเนินตามขั้นตอนคือ มีการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  ด าเนินการวาง
แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ  ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการ  ผู้บริหารรายงานการติดตามประเมินผลดังกล่าวต่อสภาท้องถิ่น หลังจาก
นั้นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงไข่และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็น
ขั้นตอนการด าเนินการ   

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่มีพันธกิจ อันเป็นภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นในการ
บริหารจัดการตนเอง ซึ่งความมีอิสระในการด าเนินการต่างๆ นั้น เป็นผลจากกฎหมายหลายฉบับ อาทิเช่น  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือการถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน จึงต้องมีเครื่องมือในการวางแนวทางการด าเนินการ นั่นก็คือ แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นแผนแม่บท
ของแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงานประจ าปี เป็นต้น เป็นเครื่องมือส าคัญที่
จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาต าบล และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้
ด้วย 
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การวางแผนนั้นมีความส าคัญ 5 ประการคือ 
1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
2. ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
3. ท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
4. เป็นการลดความศูนย์เปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
5. ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการ
ประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี เป็นการพิจารณาและก าหนด
แนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน    
และอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา     
ที่พิจารณา ก าหนดแนวทางที่จะปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และ          
การคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ           
(System  attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่
ปรารถนา” 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  จะมีแผนพัฒนาที่ดีเท่าใดก็ตามแต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาของ
องค์กรได้  ดังนั้นเองจะต้องมี “ระบบติดตาม” อันเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุ
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต    หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ

อยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  
(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เปูาหมายของโครงการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา , การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน    
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โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  

เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด  โดยด าเนินการให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการติดตาม  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือที่จะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุด 

ในส่วนของการ “ประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลอย่างไร    
น าไปสู่ผลส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู
ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
1. เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จเชิงปริมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
2. เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลม่วงไข่ ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม 
 
ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผน 
 1. ประชากรที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จ านวน 9,055 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลม่วงไข่อ าเภอพังโคนจังหวัด
สกลนคร จ านวน 9,055 คน ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamanae  (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546: 445) 
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน 
 3. พื้นที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน ต าบลม่วงไข่  อ าเภอพังโคน     จังหวัด
สกลนคร   

4. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลแผน ในการศึกษาใช้ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2561 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง องค์ประกอบส่วนบุคคลที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ   
 ประชาชน หมายถึง ราษฎรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  อ าเภอ
พังโคนจังหวัดสกลนคร 

การติดตามและประเมินผลแผน หมายถึง การแสวงหาข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ รวมถึงข้อมูลงบประมาณของแต่ละโครงการที่ได้ตั้งไว้ และที่ได้ใช้ไป 
เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะปี 2561 และยังให้ความหมายคลอบคลุมถึงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ด้วย  

แผน หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงไข่ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผน 
 1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่สามารถทราบ
แนวทางในการพัฒนาต าบล 
 2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ส าหรับใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน    
จังหวัดสกลนคร งานนโยบายและแผนได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้   

แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. วิวัฒนาการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้
วิวัฒนาการเรื่อยมา ดังนี้   
 บุญเสริม นาคสาร ได้สรุปการปกครองระดับต าบลว่าในปี พ.ศ. 2498 พณฯ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทาง
ไปต่างประเทศ ทั้งอเมริกา และยุโรปได้เห็นว่าราษฎรในท้องถิ่นเขามีการประชุมปรึกษาหารือในการที่จะ
พัฒนาพ้ืนที่ของตนซึ่งผิดกับประเทศไทย   ประชาชนในชนบทไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองเลยจึงได้สั ่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง  สภาต าบลขึ้นทั่วประเทศภายใน 3 เดือน 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีค าสั่งที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499   จัดระเบียบสภาต าบลขึ้น
และได้ประกาศตั้งสภาต าบลขึ้นทั่วประเทศจ านวน 4,000 กว่าแห่ง และในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้
ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499 ขึ้นด้วยเพื่อจัดตั้งต าบลที่เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรนิติบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยมีก านันเป็น
ประธานนับว่าเป็นการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลในระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติ
ประชาธิปไตยทั้งประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลไว้
ดังนี้ การบริหารและการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ประสบปัญหาความไม่พร้อมในด้านต่างๆ หลายประการทั้งในรายได้และบุคลากร  เนื่องจากท้องถิ่นไม่มี
ฐานภาษีและเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้น้อยอีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่มีขีดความสามารถในการบริหารงานจ ากัด 
เช่น จัดท างบประมาณไม่เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล      จึงถูกยกเลิกในเวลาต่อมา โดยประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที ่13 ธันวาคม 2515  

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็ไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับต าบลจนกระทั่งในปี         
พ.ศ. 2535 เมื่อรัฐบาลภายใต้การน าของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายด้าน
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การเมืองการปกครองที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับต าบลเป็นนิติบุคคล  เพื่อให้มีความ
คล่องตัวและร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีค าสั่งที่ 802/2535 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2535 และค าสั่งที่ 
816/2535 ลงวันที่    2 พฤศจิกายน 2535 แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือศึกษาปรับปรุงระบบการ
บริหารการปกครองท้องถิ่นและในเวลาต่อมารัฐบาลได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 262/2535 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2535 คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น เพ่ือท าการศึกษาและ
พิจารณาปรับปรุงสภาต าบลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 พบว่าสภาต าบลได้จัดตั้งมาเป็น
ระยะเวลา 20 ปี ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลท าให้ไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพขาดความ
คล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาต าบลและการบริหารงานของ  สภาต าบลเสีย
ใหม่ ให้สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาต าบลซึ่งมี
รายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบล” ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา  เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก (2 ธันวาคม 2537) โดยมีผลใช้บังคับเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาพ้นก าหนดไปแล้ว    90 วัน ท าให้ในเวลาต่อมามีการยกเลิกสภาต าบลตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 326 ทั้งหมดทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่ในบรรดาคณะกรรมการสภาต าบลที่มีอยู่ก่อนกฎหมาย
ฉบับนี้ใช้บังคับให้อยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระของประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 326 และให้กระทรวงมหาดไทยยกฐานะสภาต าบลดังกล่าวขึ้นเป็นสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล  กรณีสภาต าบลใดที่มีรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท กระทรวงมหาดไทยจะท าการยกฐานะสภาต าบล
นั้นขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ อบต. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ดังนั้นจึงได้ยกฐานะสภาต าบล 617 แห่ง ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นระดับล่างสุดและถ้า    สภาต าบลใดมีรายได้เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา 40 ก็
จะต้องยกฐานะสภาต าบลนั้นขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะท าให้สภาต าบลมีจ านวนลดลงทุกปี   

 พ.ศ.2537-2545 รัฐบาลชุดเดิมที่มี นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอออก
พระราชบัญญัติ   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ท าให้สภาต าบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและหากสภาต าบลใดรายได้เฉลี่ย  3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ 
150,000 บาท ขึ้นไป ก็ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยมี
พ้ืนที่เช่นเดียวกับพ้ืนที่ของต าบลตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่แต่ไม่รวมพ้ืนที่ใน เขตเทศบาล  
สุขาภิบาลและเมืองพัทยา (บุญเสริม นาคสาร 2543 : 42-47 อ้างถึงใน สันติ กิตติสิมานนท์ และคณะ, 
2548: 8-10) 

 2. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบัน มีลักษณะโครงสร้างที่มีทั้งฝุายนิติบัญญัติและฝุาย

บริหาร     ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ท าให้โครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล มีดังนี้ 

2.1 โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน อบต.ใดมี 
1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน อบต.ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน 
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 2.2 โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล         1 คน ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ไม่เกิน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. การยุบองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงสองพันคน ทั้งเป็นเหตุให้ไม่

สามารถที่จะด าเนินการบริหารงานพ้ืนที่นั้นให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลได้
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามมาตรา 41 และ 42 วรรคสองและวรรคสาม  

โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (เลือกตั้งโดยตรง) 

เลือกตั้งหมู่บา้นละ 2 คน มี 1 หมู่บา้น 6 คน / 
มี 2 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 3 คน 

ประธานสภาฯ 1 คน 
รองประธานสภาฯ 1 คน 

 
เลขานุการสภาฯ มาจากปลดั อบต.  

หรือ สมาชิกสภา 1 คน 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เกิน 2 คน 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 คน 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ส่วนราชการ ส่วนราชการ 
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4. อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.1 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
 4.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 4.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาต าบล กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

 5. อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.1 ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 5.2 สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.3 แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 5.4 วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.5 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

 6. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
6.1  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
6.2  มีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 67) ดังต่อไปนี้  
6.3  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
6.4  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
6.5  ปูองกันโรคและระวังโรคติดต่อ 
6.6  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.7  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.8  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
6.9  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.10 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
6.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  
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องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 68) 

6.12 ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
6.13 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
6.14 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
6.15 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
6.16 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6.17 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
6.18 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
6.19 การควบคุมดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
6.20 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6.21 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
6.22 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
6.23 การท่องเที่ยว 
6.24 การผังเมือง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข ่
1. ประวัติความเป็นมา 
บ้านม่วงไข่ หรือต าบลม่วงไข่ เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานเกินกว่า 200 ล่วงมาแล้ว บ้าน

ม่วงไข่ ตั้งขึ้นโดยกลุ่มชน 2  กลุ่ม ซึ่งจากการสืบค้นหลักฐานเดิมและการสอบถามสัมภาษณ์คนเฒ่า คน
แก่ ได้ข้อมูลที่ตรงกันว่า บ้านม่วงไข่ ตั้งขึ้นโดยชน 2 กลุ่ม คือ ชนกลุ่ มที่ 1 อพยพมาจากเมืองภูวา   
ประเทศลาว โดยการน าของขุนชาญ  ไพรีรณ อีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการน าของ         
พ่อแล   โพสาวัง ซึ่งถือเป็นต้นตระกูล   โพสาวัง ในปัจจุบัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นมีประชากรมากขึ้น 
จึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อ ต้นม่วงไข่ 
 จากการศึกษาพงศาวดารเมืองสกลนคร  ฉบับพระยาประจันตะประเทศธานี (โง่นค า  พรหม
สาขา             ณ สกลนคร )  ได้กล่าวถึงบ้านม่วงไข่ ว่า บ้านม่วงไข่ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในท้องที่
อ าเภอพรรณนานิคม จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการแบ่ง เขตเมืองสกลนครใหม่  จึงได้มีการยกฐานะ
บ้านม่วงไข่ข้ึนตามหลักฐานที่ปรากฏ  ดังนี้  
 “เมื่อปีเถาะ จุลศักราช 1265 ตรงกับ พุทธศักราช 2446 หลวงพิไสย สิทธิกรรม (จีน) ข้าหลวง
รักษาเมืองสกลนคร  ได้โปรดเกล้าให้ หลวงพิจารณ์อักษร (เส) บุตรพระยาประจันตประเทศ (โง่นค า) 
ออกไปตั้งบ้านม่วงไข่ ให้เป็น อ าเภอจัมปาชนบท และแต่งตั้งให้หลวงพิจารณ์อักษร (เส) เป็นเจ้าเมืองจัม
ปาชนบทครั้นถึงปีมะโรง จุลศักราช 1266 ตรงกันพุทธศักราช 2447 จึงได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยุบ
เมืองจัมปาชนบท ให้มีฐานะเป็นบ้านม่วงไข่ตามเดิมและให้ขึ้นตรงกับอ าเภอพรรณนานิคมเช่นเดิม ต่อมา
ได้มีการยกฐานะบ้าน  ม่วงไข่ ขึ้นตรงกับอ าเภอพรรณานิคม  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมถึงทุ่งนาเมือง (หนอง
สิม) บ้านจ าปา บ้านพังโคน จนกระท่ังมีการแบ่งเขตท้องที่ต าบลม่วงไข่ออกเป็นสองส่วน โดยอาศัยล าห้วย
สร้างขุ่ยเป็นเส้นแบ่งเขต พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกห้วยสร้างขุ่ยให้ขึ้นตรงกับ  บ้านพังโคน ภายหลังชุมชนมี
ประชากรมากขึ้นจึงได้ยกฐานะของบ้านพังโคนขึ้นเป็น ต าบลพังโคน  โดยมีก านันคนเดียวกันอยู่คือก านัน
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ต าบลพังโคน (ก านันต าบลม่วงไข่เดิม) จนกระทั่งมีการเลือกตั้งก านันใหม่ ต าบลม่วงไข่กับต าบลพังโคนจึง
แยกขนาดจากกัน โดยมีนายเผ้า อุปรีย์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นก านันคนแรกของต าบลม่วงไข่ 
 

2. ที่ตั้ง/พื้นที่/อาณาเขต 
 ต าบลม่วงไข่เป็นหนึ่งใน 5 ต าบลของอ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ทั้งหมด    46.92 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,325 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเดื่อศรีคันไชยอ าเภอวานรนิวาส ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลปลาโหล อ าเภอ

วาริชภูมิ  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคนทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลแวง อ าเภอ
สว่างแดนดิน  

 
3. ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่มีน้ าล้อมรอบ  โดยด้านทิศใต้มี

ห้วยม่วงสุ่มกับล าน้ าห้วยปลาหาง  ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือมีล าห้วยปลาหาง ส่วนทางด้านทิศ
ตะวันออกมีห้วยสร้างขุ่ยกับห้วยบ่อพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่ม  ยกเว้นบริเวณที่อยู่อาศัยริมถนน
หมายเลข  22  สองฝั่งถนนหมายเลข  2093 (บ. ม่วงไข่-วาริชภูมิ)  ริมห้วยม่วงสุ่มและริมห้วยสร้างขุ่ย
ด้านตะวันออก  จะมีลักษณะเป็นโนนหรือที่ราบสูงพ้ืนที่ทั้งหมด อยู่นอกเขตชลประทานน้ าอูน  ลักษณะ
เป็นดินร่วนปนทราย   บริเวณท่ีราบลุ่มบางส่วนในบางปีมีน้ าท่วม 

4. ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของต าบลม่วงไข่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังเช่นพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัดสกลนคร 
ดังนี้      

1.    ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึงเดือน พฤษภาคม  อากาศร้อนถึงร้อนจัด 
2.    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม

ฤดูกาลเกษตรกรมักไม่ได้ ท าการเกษตรตรงตามฤดูกาล 
  3.    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์  อากาศหนาวถึงหนาวจัด 
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5. เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน 
ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1    บ้านม่วงไข่    นายวิจิตร  จันทะมุงคุณ 

2    บ้านดง    นายบุญมี  สุวรรณ 

3    บ้านม่วงค า    นายสมหวัง  แก้วมุงคุณ 

4    บ้านผ้าขาว    นายถวิล  นามเดช 

5    บ้านโพนแพง    นายประวัติ  ฟองมนต์ 

6    บ้านนาแยง    นายมนูญ  พะตะวงค์ 

7    บ้านดอนหวาย    นายอาคเนย์  ถินราช 

8    บ้านอ่าง    นายสามัคคี  โพสาวัง 

9    บ้านค าเจริญ    นายชยพล  กาญบุตร(ก านัน) 

10    บ้านผ้าขาวใหม่    นายสมชาย  บรรณบดี 

11    บ้านม่วงไข่    ส.ต.สุภัทยา  หวลศรีไทย 
 

6. ประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่มีประชากรทั้งสิ้น 9,055 คน แยกเป็นชาย 4,488 คน หญิง 

4,567 คน จ านวนครัวเรือน 2,704 ครัวเรือน     
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากร ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอพังโคน 
ณ วันที ่2 ตุลาคม 2561 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านม่วงไข่ 243 321 343 664 
2 บ้านดง 340 578 582 1,160 
3 บ้านม่วงค า 259 445 467 912 
4 บ้านผ้าขาว 275 465 465 930 
5 บ้านโพนแพง 293 468 462 930 
6 บ้านนาแยง 243 395 404 799 
7 บ้านดอนหวาย 228 375 373 748 
8 บ้านอ่าง 287 460 438 898 
9 บ้านค าเจริญ 247 441 464 905 
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10 บ้านผ้าขาวใหม่ 151 294 303 597 
11 บ้านม่วงไข่ 138 246 266 512 

 รวม 2,704 4,488 4,567 9,055 
 

 
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ของต าบลม่วงไข่ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีร่าบลุ่ม เหมาะการท าการเกษตร  อาชีพท่ีส าคัญมีดังนี้ 
7.1 ด้านปศุสัตว์  ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลา และสัตว์อ่ืนๆ 
7.2 ด้านเกษตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม  

เป็นต้น 
8. สภาพทางสังคม 

           8.1 ข้อมูลทางด้านการศึกษา 
– โรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา  รวม 5  แห่ง  คือ 

1) โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่   หมู่ที่ 2 
2) โรงเรียนบ้านม่วงค า     หมู่ที่ 3 
3) โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง   หมู่ที่ 4 
4) โรงเรียนบ้านนาแยง     หมู่ที่ 6 
5) โรงเรียนบ้านดอนหวาย   หมู่ที่ 7 

–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม  1  แห่ง  คือ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง       หมู่ที่  2 

8.2 ด้านศาสนา 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนารวมทั้งหมด   17        แห่ง 

 8.3 ด้านสาธารณสุข 
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1  แห่ง 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง   หมู่ที่  2 
– อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน 171 คน 
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศส.มช)  11 แห่ง 
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9. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีรายรับรวมเงิน

อุดหนุนในปีที่ผ่านมา (ปี 2560) จ านวน 44,798,366.00 บาท เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีข้าราชการ
ฝุายการเมือง 11 หมู่บ้าน จ านวน 19 คน มีข้าราชการประจ า จ านวน 17 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
10 คน  พนักงานจ้างทั่วไป 11 คน  
มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

9.1 ส านักงานปลัด  
9.2 กองคลัง 
9.3 กองช่าง 
9.4 กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
9.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9.6 กองสวัสดิการสังคม 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องมาด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะต้องมีผลและ
วัตถุประสงค์ต่อเปูาหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นิยามของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี หมายความว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการคือ 

1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ   
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
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แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
2. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
“ต าบลน่าอยู่ เคียงคู่ประเพณีวัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน น้อมน า

เศรษฐกิจพอเพียง” 
3. พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
 3.1    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา 

  3.2    ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.3    ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม 

  3.4    จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  3.5    ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรีบยร้อย 
  3.6    ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางพัฒนา มีดังนี้ 
1) การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
2) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
3) สงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา 
4) ส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค 
5) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
6) ส่งเสริมและการพัฒนา ศักยภาพของเด็กและเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและ

องค์กรฯ 
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางพัฒนา มีดังนี้ 
1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
แนวทางพัฒนา มีดังนี้ 
1) การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
2) การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
3) การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์
5) การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
6) การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 
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4.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้ 
1) ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภคฯ 
2) การจัดท าผังเมือง 
3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) การบริการประชาชน 
5) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวที
ประชาคม       การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสาม (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยได้ก าหนด
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เฉพาะปี 2557 รวม 55 โครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  26,829,400 บาท    
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ทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการ
บางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย
หรือความล าบากบางอย่าง      เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการ
การยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความ
ต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ 
เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 
ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของ    ซิกมันด์ ฟรอยด์ 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ

ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น ค าตอบของ
มาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎี
ของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 

1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ที่พัก 
อากาศ ยารักษาโรค 

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการ
เพ่ือความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับ

ถือและสถานะทางสังคม 
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
 บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความ
ต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน 
หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจ
แล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 
 2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามี
ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่
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นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี
พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 

ขณะที่ ชาริณี ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระท าสิ่งใดๆที่ให้
มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากล าบาก โดยอาจแบ่ง
ประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 
 ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า 
 มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 
 ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอ
ไป 
 ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพ่ือ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผน 
 

รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผน 
1. การรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน  

จังหวัดสกลนคร  งานนโยบายและแผน ประสานงานรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ/กิจกรรมของแต่
ละส่วนงาน/กองงานซึ่งรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบผลส าเร็จเชิงปริมาณโดยดูจากจ านวน
โครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เฉพาะปี 2561 ตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมจากแผนที่น ามาบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ตรวจสอบงบประมาณที่ตั้งไว้และที่ใช้จริงจากกองคลัง สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในประเด็นความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  สาเหตุของความล่าช้าในการด าเนินงาน และ
สาเหตุที่ไม่ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบสถานการด าเนินการจากระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในส่วนของตัวชี้วัด เปูาหมาย และ
ผลลัพธ์ น ามาประมวลผลจัดท าข้อมูล ก่อนด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่พิจารณา 
 2. การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่       อ าเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร ได้น าระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาปรับประยุกต์ใช้มุ่ง
หาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของ
ข้อค้นพบ และข้อสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม
ประเมินผลแผนในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ใช้ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้  

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร จ านวน 9,055 คน  
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2. กลุ่มตัวอย่าง การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546: 445) โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ .05 แทนค่าในสูตรดังนี้ 

สูตร    
                

     เมื่อ     n    คือ   จ านวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            N      คือ   จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากร
ทั้งหมด 
            e    คือ   ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง  (.05)  

                    
    

 
 
 
 

ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างงานนโยบายและแผนด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย              (Simple 
Random Sampling) จากประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  อ าเภอพังโคนจังหวัด
สกลนคร  จ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านนั้นค านวณหาสัดส่วนตามจ านวนประชากรที่มีอยู่ในแต่
ละหมู่บ้าน โดยน าจ านวนประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้านคูณด้วยกลุ่มตัวอย่าง และน าไปหารด้วย
จ านวนประชากรทั้งหมดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 
จะได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงการหาสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร 

 
ประชากรในหมู่บา้นXกลุ่มตัวอยา่ง  
 

    ประชากรทั้งหมด  
1 บ้านม่วงไข ่ 664 28 
2 บ้านดง 1,160 49 
3 บ้านม่วงค า 912 39 
4 บ้านผ้าขาว 930 39 
5 บ้านโพนแพง 930 39 
6 บ้านนาแยง 799 34 
7 บ้านดอนหวาย 748 32 
8 บ้านอ่าง 898 38 
9 บ้านค าเจรญิ 905 38 

10 บ้านผ้าขาวใหม ่ 597 25 
11 บ้านม่วงไข ่ 512 22 

รวม 9,055             383 
 
 

2
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลแผน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลแผนครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม  ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ เอกสารของหน่วยงานราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี   ตั้งไว้ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  ประกอบด้วยค าถามจ านวน       4 
ข้อ มีลักษณะเป็นแบบระบุรายการ (Check list) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา     และ
อาชีพ    

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม 

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ คุณลักษณะการตอบจะเป็นการให้น้ าหนักความส าคัญจากมาก
ไปหาน้อย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Ratting Scale) โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนแต่ละตัวเลือกดังนี้  
ระดับ 5 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายโดยค านวณจากช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนจากสูตร       
max – min   =  5 – 1   =  0.80 
       n               5 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80    หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00    หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด    (Open end 
Questionnaire) เป็นการใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถ่ี 
(Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมืออาศัยจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ      น ามา
วิเคราะห์แล้วสรุปผล โดยมีการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ทางวิชาการ เอกสารของหน่วยงานราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญของวัตถุประสงค์ 
3. จัดท าแบบสอบถามฉบับร่าง  
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วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ( Try-out)           

จ านวน 30 คน 
2. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้โปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอร์  ได้

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) จะท าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน  383 คน โดยจัดท าหนังสือราชการขอความร่วมมือจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการแจก
และเก็บแบบสอบถาม   
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอร์  มีขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากด าเนินการเก็บ

แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
1.2 บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามล าดับ 
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.4 ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย 

ข้อมูลตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยสถิติการแจกแจง
ความถี่ (Frequency distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม วิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย หรือค่า Mean ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open end 
Questionnaire) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ของค าตอบที่คล้ายกัน 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่       อ าเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร งานนโยบายและแผนตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ        คือ เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ
เชิงปริมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 
2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ และเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่     ด้วยวิธีการ
รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจะท าให้สามารถตอบวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ว่ามีมากน้อยเพียงใด  ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร จ านวนทั้งสิ้น 383 
คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่   ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน คือ 
แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ        เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และ มี
ล าดับขั้นตอนดังนี ้

การน าเสนอความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   
เฉพาะปี 2561 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การน าเสนอความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะปี 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยได้ก าหนดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะปี 2561 รวม 319 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  41,747,950 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามรายยุทธศาสตร์ที่บรรจุใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

(โครงการ) 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 63 

2. พัฒนาการท่องเที่ยว 27 

3. พัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 46 

4. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 183 

รวม 319 
 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน 124 
โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เป็นเงิน 41,747,950 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ที่บรรจุใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  19,007,937.00  

2. พัฒนาการท่องเที่ยว  970,000.00  

3. พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม - 

4. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  21,770,013.00 

รวม 41,747,950.00 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยได้มีการตราไว้ในข้อบัญญัติรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวม 124 โครงการ จ านวนเงิน 41,747,950 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินจ านวน 91 โครงการ เป็นเงิน 17,191,829.41 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินการและมีการเบิกจ่ายปี 2561  
1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 

2. พัฒนาการท่องเที่ยว 2 

3. พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม - 

4. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 74 

รวม 91 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยได้มีการตราไว้ในข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบิกจ่ายครึ่งปีแรก และเบิกจ่ายงบประมาณเงินจ านวน 91 โครงการ 
เป็นเงิน 17,191,829.41 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

 
ตารางท่ี 7 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 

1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  7,694,695.91  

2. พัฒนาการท่องเที่ยว  250,453.00  

3. พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  0.00  

4. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  9,246,680.50 

รวม 
    

17,191,829.41 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ประจ าปี 
2561 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

2 1.17 13 7.64 24 14.11 39 22.94 

2. พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

2 1.17 - - 5 2.94 7 4.11 

3. พัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

- - - - - - - -  

4. พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

8 4.70 66 38.82 50 29.41 124 72.94 

รวม 12 7.05 79 46.47 79 46.47 170 100 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ  
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  X       แทน       ค่าเฉลี่ย  

  
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ  ใช้
การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X )  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)      แล้วเรียงล าดับความถี่ 
(Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางท่ี 9  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 118 47.77 
หญิง 129 52.23 
รวม 247 100.00 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.23 และเพศชาย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 47.77    
 

ตารางท่ี 10   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

 น้อยกว่า 30 ปี  19 7.69 
 30 - 40 ปี  48 19.43 
 41 - 50 ปี  77 31.17 
 มากกว่า 50 ปี  103 41.70 

รวม 247 100.00 
  

จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอายุ มากกว่า 50 ปี จ านวน     
103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 ล าดับรองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17     
และอายุ 30-40 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43 ตามล าดับ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด
อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69   
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ตารางท่ี 11 
 

แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 ต่ ากว่าหรือจบมัธยมต้น  165 66.80 
 มัธยมปลาย/ปวช.  55 22.27 
 อนุปริญญา/ปวส.  13 5.26 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  14 5.67 

รวม 247 100.00 

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือจบ
มัธยมต้น จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 ล าดับรองลงมามีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช  
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า    จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.67 ตามล าดับ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุดมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26  
ตารางท่ี 12  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจ้าง/เอกชน 30 12.15 
รับราชการ 10 4.05 
เกษตรกร 167 67.61 
อิสระ 40 16.19 

รวม 247 100.00 
 

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพเกษตกร จ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 67.61 ล าดับรองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จ านวน   40 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.19 และประกอบอาชีพรับจ้าง/เอกชน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ตามล าดับ กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยสุดประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม ใช้
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X )  
 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

ข้อที่ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  แปลผล 
1. การจัดการศึกษาและสนบัสนนุส่งเสริมการศึกษา ท าให้เด็ก 

เยาวชนได้รับอย่างทั่วถึง 
3.24 ปานกลาง 

2. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการภายในต าบลให้มีความ
ทั่วถึง 

3.21 ปานกลาง 

3. การสงเคราะห์การส่งเสริมสวสัดิการและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา ภายในต าบลให้ทั่วถึง 

3.21 ปานกลาง 

4. การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันควบคุมโรคให้กับ
ประชาชนในต าบลอยา่งทั่งถึง 

3.23 ปานกลาง 

5. การส่งเสริมและพฒันาสถาบันครอบครัวให้กับประชาชนใน
ต าบล 

3.10 ปานกลาง 

6. การส่งเสริมและการพฒันาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน 
อาสาสมัครและองค์กรฯให้ได้รับอย่างทั่วถึง 

3.07 ปานกลาง 

รวม 3.18 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 13 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงไข่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.18 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการจัด
การศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ท าให้เด็ก เยาวชน มีค่าเฉลี่ย 3.24 ล าดับรองลงมาคือการ
ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันควบคุมโรค มีค่าเฉลี่ย 3.23 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและการ
สงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา  มีค่าเฉลี่ย 3.21 เท่ากัน  
ตามล าดับ การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.10 และการส่งเสริมและการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรฯ มีค่าเฉลี่ย 3.07 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย (X )และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

ข้อที่ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  แปลผล 
1. การด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  กิจกรรมอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 

3.33 ปานกลาง 

2. การประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวภายในต าบลผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

2.91 ปานกลาง 

3. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัด
สกลนคร 2.90 ปานกลาง 

รวม 3.05 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการด าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านศาสนา  กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม  มี
ค่าเฉลี่ย 3.33 ล าดับรองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 2.91   และด้านจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย 2.90 
 

ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉลี่ย (X )และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
 

ข้อที่ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  แปลผล 
1. การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพ

ผลผลติ การปูองกันศัตรูพชื  การลดต้นทนุการผลิตทาง
การเกษตร  

2.97 ปานกลาง 

2. การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้พิการภายในต าบล
ม่วงไข ่

3.02 ปานกลาง 

3. การส่งเสริมการลดรายจา่ย และเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2.90 ปานกลาง 

รวม 2.96 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 15 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.96 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้พิการ  มีค่าเฉลี่ย 3.02 ล าดับรองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การปูองกันศัตรูพืช  การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มีค่าเฉลี่ย 
2.97 และด้านการส่งเสริมการลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าเฉลี่ย 
2.90 
  

ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉลี่ย (X )และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ข้อที่ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  แปลผล 
1. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานในปัจจุบนัเป็นการ

แก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
3.18 ปานกลาง 

2. การด าเนินงานขยายเขตไฟฟาูและไฟรายทางสาธารณะ
ภายในต าบลให้มีความทั่วถึง 3.09 ปานกลาง 

3. การก่อสร้างซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางระบาย น้ า ท าให้
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 3.07 ปานกลาง 

4. การจัดการขยะภายในต าบล 3.48 มาก 
5. การแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายในต าบลตามนโยบายของ

รัฐบาล 
3.01 ปานกลาง 

6. การด าเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว 3.02 ปานกลาง 

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ด้านการ
พัฒนาสตรี  และด้านกีฬาให้แก่ประชาชน 2.97 ปานกลาง 

8. การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
บริหารท้องถิ่น ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคม
ต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

3.14 ปานกลาง 

9. วางรากฐานการด าเนินวิถชีีวิตตามระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่เด็กและเยาวชน 3.00 ปานกลาง 

10. พัฒนาศักยภาพองค์การโดยจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการให้บริการสาธารณะ 3.00 ปานกลาง 

11. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.96 ปานกลาง 

12. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวงัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในต าบล 2.93 ปานกลาง 

13. ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนดา้น
สิ่งแวดล้อม  ที่มีผลกระทบกบัชมุชนด้วยความรวดเร็วทัน 2.87 ปานกลาง 

รวม 3.06 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 16 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.06 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการจัดการขยะภายใน
ต าบล มีค่าเฉลี่ย 3.48 ล าดับรองลงมาคือ ด้านการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในปัจจุบันเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.18 ด้านการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.14 ด้านการด าเนินงานขยายเขตไฟฟูาและไฟรายทางสาธารณะ มี
ค่าเฉลี่ย 3.09 ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางระบาย น้ า  ท าให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย         มีค่าเฉลี่ย 3.07 ด้านการด าเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
เพ่ือสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.02 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในต าบลตาม
นโยบายของรัฐบาล มีค่าเฉลี่ย 3.01 ด้านวางรากฐานการด าเนินวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่
เด็กและเยาวชนและพัฒนาศักยภาพองค์การโดยจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ
สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 3.00 เท่ากัน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ด้านการพัฒนาสตรี  
และด้านกีฬาให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย 2.97 ด้านจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 2.96 ด้านสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในต าบล มีค่าเฉลี่ย 2.93 และด้านด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม  ที่มีผลกระทบกับชุมชนด้วยความรวดเร็วทัน มีค่าเฉลี่ย 2.87 
ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่   ในภาพรวม 
 

ข้อที่ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  แปลผล 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.18 ปานกลาง 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเที่ยว 3.05 ปานกลาง 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2.96 ปานกลาง 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 3.06 ปานกลาง 

รวม 3.06 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลม่วงไข่ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 เมื่อพิจารณา                  
ในรายละเอียดพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                 
มีค่าเฉลี่ย 3.18  ล าดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.06 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.05 ส าหรับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.96  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ใช้การวิเคราะห์ความถี่ (Frequency)  
 
1. ควรจัดให้ อบต.พบปะประชาชนปีละ 2 ครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนใน
แต่ละหมู่บา้น 
2.โครงการงบประมาณท่ีจะด าเนินการในปี 57 ที่ท่านแจกให้แต่ละหมู่บ้านในวันที่ อบต.พบประชาชนนั้น 
ท่านไดท้ าหมดทุกโครงการรึเปล่า  ถ้าท าไม่เสร็จทุกโครงการก็ควรแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านทราบด้วย 
3. ข้าราชการประจ าท าหน้าที่ดีที่สุด 
4. ข้าราชการการเมืองท าเพ่ือความอยู่รอด 
5. อบต.ปฏิบัติตัวบางทีก็เกินความพอดีบางทีก็ไม่เหมาะ 
6. ถนนหนทางลงท้องนาควรจะปรับปรุงก่อนลงท านาไม่ใช่ด านาเสร็จแล้วถึงท า 
7. ควรจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหอกระจายข่าว อบต. อาทิตย์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง 
8. ปรับปรุงถนนลูกรังทางลงไปท้องไร่ท้องนา ควรจะใช้รถเกรดไม่ใช่รถไถ 
9. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาของประชาชนล่าช้าไม่ทันความต้องการ
ของประชาชน การก่อสร้างซ่อมแซมถนนล่าช้า 
10. ควรจะพิจารณาบุคลากรในหน่วยงาน อบต. ให้รู้จักคุณค่าของภาษีของประชาชน รักองค์กรไม่ควร
เอาเปรียบชาวบ้าน 
11. อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ เร่งพัฒนาทุกชุมชนให้มากกว่านี้ 
12. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
13. เรื่องงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ยังไม่มีความโปร่งใสมากพอ 
14. ไม่มีภาคประชาชนเข้าตรวจสอบ 
15. สมาชิก อบต. ยังไม่มีความรู้ความสามารถมากพอในการบริหารจัดการในการช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชนควรจะมีผู้ที่มีการศึกษาในด้านต่างๆ ที่มาบริหารในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมหรือถ้า
เป็นไปได้ควรจะให้ อบต. ไปศึกษาดูงานในแหล่งที่เขาท าและได้ผลจริงมาแล้ว  มาปฏิบัติใช้ในหน่วยงาน
ของเรา ไม่ใช่ไปดูแล้วไม่ได้อะไรกลับมา 
16. อยากให้ อบต. ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้รอบคอบ  ยุติธรรม  ไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่เหลื่อมล้ าต่ าสูง และ
โปร่งใส 
17. อยากให้ อบต. จัดคนมาสอนชาวบ้านท าปุ๋ยมูลสัตว์ ถ้าไม่มีเงินก็หาเอกสารมาแจก 
18. การด าเนินงานที่ล่าช้า ก็เข้าใจว่าต้องตรวจสอบและผ่านกระบวนการต่างๆ แต่ก็ไม่อยากให้พวกท่าน
เพิกเฉย 
19. น้ าประปาไม่ค่อยไหลมีปัญหาบ่อยครั้ง 
20. ร่องระบายน้ าริมถนนไม่เพียงพอ น้ าไหลช้า อุดตัน 
21. ไฟส่องสว่างตามทางแยกต่างๆ 
22. ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากที่สุด 
23. การเก็บขยะมูลฝอยขอให้ด าเนินการทุกวัน 
24. ถังขยะขอให้ด าเนินการจัดซื้อใหม่ 
25.ที่พักอาศัยของ อบต. และสถานที่ท างานควรพอเพียงแล้ว 
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แหล่งอ้างอิง 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร 

 

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้จัดท า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เลขที่หนังสือ ISBN : 974-458-061-5 

 

แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล.ออนไลน์. 
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0
CDwQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fpresident.ru.ac.th%2F3human%2Ffile%2Fresearch
%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8
%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25
B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%
25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%2F05%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259
7%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%25882.pdf&ei=PsJTUu
mzDImMrgeWx4HoBA&usg=AFQjCNH72RbesbB18Ocm-
cp7WiHwFfdBpA&bvm=bv.53760139,d.bmk 

 

ทฤษฎีความพึงพอใจ. ออนไลน์. http://www.gotoknow.org/posts/492000 
 

บุญเสริม นาคสาร. (2543). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผลในทางปฏิบัติเมื่อ
ครบรอบหกปีของการปฏิรูปเมือง.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546.  

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6       
พ.ศ.2552) 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หลักการติดตามและประเมินผลแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร. ออนไลน์ 
http://203.155.220.230/info/Plan/plan52_55/chap05.htm 

 

สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมณ์. (2546). การวิจัยทางการศึกษา.ลพบุรี.สถาบันราชภัฎเทพสตรี. 
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ภาคผนวก ก    
แบบสอบถาม 

  



 

 

 

 
 

แบบสอบถามประจ าปี 2561 
เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 

........................................................................... 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ตามความเป็นจริง 
1. เพศ 

  ชาย    หญิง 
 
2. อายุ 

  น้อยกว่า 30 ปี   30 – 40 ปี 
  41 - 50 ปี    มากกว่า 50 ปี 

 
3. การศึกษา 

  ต่ ากว่าหรือจบมัธยมต้น   มัธยมปลาย/ปวช. 
  อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
4. อาชีพ 

  รับจ้าง/เอกชน    รับราชการ 
  เกษตรกร     อิสระ   
 

 
 

    



 

 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงไข่ตามรายยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง กรุณาอ่านและเติมเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 

ข้อ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. การก่อสร้างซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางระบาย น้ า ท า

ให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 
     

2. การด าเนินงานขยายเขตไฟฟาูและไฟรายทางสาธารณะ
ภายในต าบลให้มีความทั่วถึง 

     

3. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานในปัจจุบนัเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
1. การก่อสร้าง  ขุดลอก  ดาดคอนกรีต  คู  คลอง  ภายใน

ต าบลส่งผลให้ประชาชนมีน้ าใชต้ลอดปี 
     

2. การขยายเขตประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่
มีความครอบคลุมทั่วถึง 

     

3. การขุดสระน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาการแคลนน้ าของ
ประชาชนในบางหมู่บา้น 

     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพ

ผลผลติ การปูองกันศัตรูพชื  การลดต้นทนุการผลิตทาง
การเกษตร  

     

2. การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้พิการภายในต าบล
หนองตาแต้ม 

     

3. การส่งเสริมการลดรายจา่ย และเพิ่มรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

  



 

 

 

ข้อ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
1. การจัดโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข       
2. การประชาสัมพนัธ์รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงขา่วสาร

เก่ียวกับสาธารณสุข 
     

3. การจัดการขยะภายในต าบล      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

1. การแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายในต าบลตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

     

2. การด าเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว 

     

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ด้าน
การพัฒนาสตรี  และด้านกีฬาให้แก่ประชาชน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  เด็ก  สตรี  คนชราและผู้ยากไร้ 
1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนใน

สถานศึกษาสังกัด อบต. 
     

2. การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ   ผูพ้ิการ และผูปุ้วยเอดส ์      
3. การด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  กิจกรรม

อนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 
     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนใน

การบริหารท้องถิ่น ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     

2. วางรากฐานการด าเนินวิถชีีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน 

     

3. พัฒนาศักยภาพองค์การโดยจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการสาธารณะ 

     

  



 

 

 

ข้อ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง   แวดล้อม 
1. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     

2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวงั
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในต าบล 

     

3. ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ด้านสิง่แวดล้อม  ที่มีผลกระทบกับชุมชนด้วยความ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

     

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
1. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในต าบลผ่าน

ช่องทางต่างๆ  
     

2. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวร่วมกับจังหวัด
สกลนคร 

     

 



 

 

 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงไข่ในภาพรวม 
ค าชี้แจง กรุณาอ่านและเติมเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 

ข้อ การด าเนินงานของ อบต.ม่วงไข่ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพนัธ์ข้อราชการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ 

     

3. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่มี
ความโปร่งใส 

     

4. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ มี
ประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับประโยชน์ 

     

5 การด าเนินงานทุกกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

     

 
 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
 
 

ขอบคุณที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบ 


