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รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่

คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้ มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี การในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
เพื่อให้เป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง
มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไ ด้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ส่วนที่ 1
บทนา
..........................................................................
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก เพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ “ระบบการติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดาเนินงานเป็นไป
ตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต
หรือแม้แต่ยุตกิ ารดาเนินงาน

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่ เหมื อนกัน แต่ กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กั น และเมื่อนาแนวคิดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะแผนงาน โครงการเพื่ อการพั ฒ นาเทศบาลฯหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลฯ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities)
ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

หน้า 1

ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ มีส่วนได้เสียในเทศบาลฯให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้น พบเพื่อ ให้ เกิ ดการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นโดยการติ ดตามและประเมิน ผลซึ่ง ส่ งผลให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒ นาท้องนั้ น ว่ามี ปั ญหาใดควรปรับปรุงเพื่อ การบรรลุ เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลฯ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นที่ จะต้ องผลั กดั นให้ การด าเนิ นการตามแผนงาน โครงการต่ าง ๆ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
ฯ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 กาหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดั งกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ ต้องดาเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลฯ
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ ได้กาหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
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วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติ ดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้ว เขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลั ก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมื อซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาล
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝ่าย
ต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯ มีอานาจหน้าที่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรม
การพัฒนา
ของ อปท.

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
2. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมิน ผล ดังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน และสรุปภาพรวมที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ความสอดคล้ อง (Relevance) เป็นความสอดคล้ องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล
3. ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลฯ มาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้ า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพัน ธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลฯ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอและจังหวัด
ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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5. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ กาหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ
1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
1.2 เครื่องมือ
1.3 กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.1 การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2.2 การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลฯ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
6. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจ
ของเทศบาลฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไป
ทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯใช้
การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางใน
การสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็น
วิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล
ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
4) การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การส ารวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่ างยิ่ งที่จ ะต้อ งใช้เอกสาร ซึ่ งเป็ น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ
7. การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผลของการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย
1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
3) กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เมื่อได้ดาเนิ นการตามหลั กการสาคัญสามประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ จะต้องดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคาถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดทาแผนพัฒนาฯ ผู้เข้าร่วมกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจานวน เช่น จานวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จานวนกิจกรรมที่
ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มี
ความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้องเพียงใด จากการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็น
อย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มี
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ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจ
ของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก
1) แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
1.1 แบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
1.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model)
1.3 แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
1.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
1.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
1.6 แบบการประเมิ น โดยใช้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ เรี ย นรู้ จ ากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น (
ProblemSolving Method)
1.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
1.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
1.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
1.10 แบบการประเมินตนเอง (Self- assessment Model)
1.11 แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น
2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)
เวลา (Time) เป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่
3) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
4) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key (Performance Indicators : KPI)
5) ผลกระทบ (Impact)

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พยากรต่ า ง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้อ งถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ ภารกิจต่าง ๆ ของบุ คลากรในเทศบาลฯแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของเทศบาลฯ เกิดความสาเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และความเชื่อมโยง
......................................................................
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุทธศำสตร์จังหวัดลำปำง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางให้มคี วามพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล้าปางให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรูม้ ีความเข้มแข็งมีภมู ิคุ้มกันสามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมัน่ คงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
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ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลฯ มีความสอดคล้องกับ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดลาปางยุทธศาสตร์ที่2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลาปางให้
มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่
1การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับ
1.1 ยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่
2การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม มีความสอดคล้องกับ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒ นาศัก ยภาพทุน มนุ ษ ย์ ยุ ทธศาสตร์ที่2 การสร้ างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าในสั งคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และสังคมลาปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคม/ชุมชน
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4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกับ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1.3 ยุ ทธศาสตร์ จั งหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ และการสร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ กับสิ นค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีความสอดคล้องกับ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัด
การภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ยุทธศาสตร์ที่
5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
1) วิสัยทัศน์
“เกษตรก้าวหน้า พัฒนาถิ่นเกิด เชิดชูคุณธรรม ร่วมนาพัฒนา ประชาเป็นสุข”
2) ยุทธศาสตร์
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
3) เป้าประสงค์
3.1 เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
3.2 เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 เพื่อการพัฒนาด้านสังคม
3.4 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.5 เพื่อการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร
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4) ตัวชี้วัด
4.1 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐาน
4.2 มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ
4.3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.4 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.5 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
5) ค่าเป้าหมาย
5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 การส่งเสริมด้านการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี
5.4 การส่งเสริมการลงทุน
5.5 การพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
6) แผนงาน
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
6.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.10 แผนงานการเกษตร
6.11 แผนงานการพาณิชย์
6.12 แผนงานงบกลาง
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1.อุตสาหกรรมและการ
โยธา
1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน
2.สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
3.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
4.แผนงานการเกษตร
1.ด้านบริหารทั่วไป 1.บริหารทั่วไป
2.ด้านบริการชุมชน 2.การรักษาความสงบ
และสังคม
ภายใน
3.ด้านการเศรษฐกิจ 3.แผนงานการศึกษา
4.ด้านการดาเนินงาน 4.แผนงานสาธารณสุข
อื่น
5.แผนงานสังคม
สงเคราะห์
6.แผนงานเคหะและ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.การพัฒนาโครงสร้าง 1.ด้านการเศรษฐกิจ
พื้นฐาน
2.การอนุรักษ์
1.ด้านการบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ชุมชนและสังคม

กองช่าง

3.การพัฒนาสังคม

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
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สานักปลัด
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงานสนับสนุน
1.สานักปลัด
2.กองคลัง
1.กองคลัง

1.สานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสาธารณสุขฯ

ดาเนินการจริง
จานวนโครงการ จานวนงบประมาณ
6
2,244,870
1

9,640

11

281,194
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2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

4.เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ด้าน

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม
2.ด้านการเศรษฐกิจ

5.การพัฒนาการ
1.ด้านบริหารทั่วไป
บริหารและพัฒนาองค์กร 2.ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน
ชุมชน
7.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
8.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
9.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
10.แผนงานการพาณิชย์
11.แผนงานงบกลาง
1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
1.แผนงานบริหารทั่วไป
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม
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หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานสนับสนุน

ดาเนินการจริง
จานวนโครงการ จานวนงบประมาณ

สานักปลัด
กองช่าง

กองคลัง

1

12,640

สานักปลัด
กองช่าง

กองคลัง

1

24,890

20

2,573,234
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ส่วนที่ 3 กำรติดตำมและประเมินผล
....................................................................
แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.2 แนวทางการพิ จ ารณาการติ ดตามและประเมิน ผลโครงการเพื่ อความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการให้
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาศเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดโดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็นคือ 1. การ
ติดตามผลการดาเนิ นงานและการเบิ กจ่ ายงบประมาณตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี 2. การติดตามผลการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี และ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทาให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดาเนินงานแล้วยัง
สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
หรือไม่
ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตาม
แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 6 เดือน (ต.ค. -มี.ค.และ
เม.ย.-ก.ย.) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน
คือ 1 .ความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น แบบที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ช่วงเดือน(ต.ค.-มี.ค.และเม.ย.-ก.ย.)
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
วัตถุประสงค์ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ระยะเวลาในการติดตาม
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กร ช่วงเดือน (ต.ค.-มี.ค.และเม.ย.ก.ย.)
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์
ระยะเวลาในการติดตาม
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กร ช่วงเดือน (ต.ค.-มี.ค.และเม.ย.ก.ย.)
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบติดตามติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาย ใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมี
กาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่1 (ต.ค.60- มี.ค.61)
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านใหม่
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1-2
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม60 – ธันวาคม 60)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 61 – มีนาคม 61)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน61 – มิถุนายน 61) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 61– กันยายน 61)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (2561-2564) และที่เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม
ปี พ.ศ.๒๕61
ยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง
แวดล้อม
๓.ด้านสังคม
๔.ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
๕.การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร
รวม

ปี พ.ศ.๒๕๖2

ปี พ.ศ.๒๕๖3

ปี พ.ศ.2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

จานวน
โครงการ

ประมาณ
การงบประมาณ

จานวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

51

26,200,200

51

26,200,200

51

26,200,200

51

26,200,200

204

104,800,800

25

11,325,000

25

11,325,000

25

11,325,000

25

11,325,000

100

15,100,000

81

13,040,000

81

13,040,000

81

13,040,000

81

13,040,000

324

55,460,000

16

6,462,000

16

6,462,000

16

6,462,000

16

6,462,000

64

25,848,000

23

9,712,000

23

9,712,000

23

9,712,000

23

9,712,000

92

38,848,000

196

66,739,200

196

66,739,200

196

66,739,200

196

66,739,200

748

270,256,800
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เทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยได้บรรจุ
โครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 51 โครงการ
งบประมาณ 26,200,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 โครงการ
งบประมาณ 11,325,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 81 โครงการ งบประมาณ 13,040,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16 โครงการ
งบประมาณ 6,462,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 23 โครงการ
งบประมาณ 9,712,000 บาท
รวมโครงการในปีงบประมาณ 2561 จานวน 196 โครงการ งบประมาณ 66,739,200 บาท
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕61 ร้อยละ
(ระหว่างเดือน ต.ค.2560 – มี.ค.2561) แยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

6

54.55

-

-

3

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

27.27

-

-

2

18.18

11

100

๑. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. การ
พัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. การ
พัฒนาด้าน
สังคม
๔. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
๕. การ
พัฒนาด้าน
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

1

14.29

-

-

6

85.71

-

-

-

-

7

100

12

30

-

-

27

67.50

1

2.50

-

-

40

100

2

100

-

-

-

-

-

-

-

2

100

1

5.56

-

-

16

88.88

1

1.56

-

-

18

100

รวม

22

28.21

-

-

52

66.67

2

2.56

2

2.56

78

100

การดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕61 ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เสร็จ 6 โครงการ ร้อยละ 54.55 โครงการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ 3 โครงการ ร้อยละ 27.27 โครงการที่เพิ่ม 2 โครงการ ร้อยละ 18.18
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่เสร็จ 1 โครงการ ร้อยละ 14.29
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 6 โครงการ ร้อยละ 85.71
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการที่เสร็จ 12 โครงการ ร้อยละ 30 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 27
โครงการ ร้อยละ 67.50 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ ร้อยละ 2.50
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการที่เสร็จ 2 โครงการ ร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร โครงการที่เสร็จ 1 โครงการ ร้อยละ 5.56 โครงการที่
ยังไม่ได้ดาเนินการ 16 โครงการ ร้อยละ 88.88 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ ร้อยละ 1.56
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ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕61 ร้อยละ
(ระหว่างเดือน ต.ค.2560 – มี.ค.2561) รวมทุกยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

6

7.69

-

-

3

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

3.85

-

-

2

2.56

11

14.10

๑. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. การ
พัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. การ
พัฒนาด้าน
สังคม
๔. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
๕. การ
พัฒนาด้าน
การบริหาร
และพัฒนา
องค์กร

1

1.28

-

-

6

7.69

-

-

-

-

7

8.97

12

15.4

-

-

27

34.62

1

1.28

-

-

40

51.3

2

2.56

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2.56

1

1.28

-

-

16

20.51

1

1.28

-

-

18

23.07

รวม

22

28.21

-

-

52

66.67

2

2.56

2

2.56

78

100

การดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕61 ทุกยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.85 โครงการที่เพิ่ม 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่เสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
1.28 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการที่เสร็จ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.4 จานวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.62 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จานวนโครงการที่เสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร จานวนโครงการที่เสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
1.28 จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 1.28
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
(ระหว่างเดือน ต.ค.2560 – มี.ค.2561)
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาด้านสังคม
๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์กร
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน ร้อยละ
1,601,219 63.59
10,000

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ

598,400 23.76 2,199,619 87.35

0.40

-

-

261,054 10.36

-

-

10,000

0.40

261,054 10.36

22,640

0.90

-

-

22,640

0.90

24890

0.99

-

-

24890

0.99

1,919,803 76.24

598,400

23.76 2,518,203

100

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบปกติ 1,601,219 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.59 เงินสะสม
598,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.76 รวม 2,199,619 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.35
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบปกติ 10,000บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม งบปกติ 261,054 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบปกติ 22,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.90
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร งบปกติ 24890 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.99

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 (ระหว่างเดือน ต.ค.2560 – มี.ค.2561)
แยกตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

โครงการพัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง
ประนอม มานะธรรม ถึงบ้านนายอ้าย คางาม
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายสมบัติ
วงค์พันตา ถีงนานายสิทธิ์ มาไว
3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วย
แอสฟัลท์ติกจากฝายแม่น้าวังถึงบ้านนายแดน
ความหมั่น
4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ขอย
12 ด้วยแอสฟัลท์ติก
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายสมบัติ ปัญญาดี
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หน้าบ้าน
นายเป็ง อินต๊ะสงค์ ถึงนายจารอง ยอดรัก
1.โครงการก่อสร้างฝายต้นน้าหรือฝายแม้ว
(Check Dam)

การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริการชุมชน
และสังคม

การเกษตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ
ที่ตั้ง
419,000

งบประมาณ
ดาเนินการ
371,249

345,000

344,000

538,000

320,000

311,000

239,470

58,000

57,000

273,000

269,500

10,000

10,000
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

โครงการพัฒนา

การพัฒนาด้านสังคม

การบริการชุมชน
และสังคม

บริหารงานทั่วไป

1.โครงการสนับสนุนการจัดทา/ทบทวนแผน
ชุมชน
1.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2.โครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3.โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
1.โครงการเสริมสร้างความรู้ในการดูแลเด็ก

การรักษาความสงบภายใน

การศึกษา
สังคมสงเคราะห์
สร้างความเข้มแข็งชุมชน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

1. อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.วังเหนือ
1.โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
3.โครงการแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด
4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กเล็ก
5. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังเหนือ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ
ที่ตั้ง
20,000

งบประมาณ
ดาเนินการ
1,295

15,000

14,760

30,000

17,935

10,000

2,700

12,000
+36,000
10000
20,000
30,000
50,000
+50,000
20,000
10,000
10,000

40,010
10000
16,139
26,720
94,200
17,580
9,715
10,000
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

โครงการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การบริการชุมชน
และสังคม

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

1.โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว
2. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวังเหนือ
1.โครงการเทศบาลบริการประชาชน(เคลื่อนที่)

การบริหารและพัฒนาองค์กร

การบริการชุมชน
และสังคม

สร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ
ที่ตั้ง
25,000

งบประมาณ
ดาเนินการ
12,640

10,000
25,000

10,000
24,890

2,337,000

1,919,803
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 (ระหว่างเดือน ต.ค.2560 – มี.ค.2561) เงินสะสม
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

โครงการพัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา

1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
บริเวณสวน นางดาวรัตน์ อวดร่าง
2.โครงการก่อสร้างรางลาเหมือง คสล.ทุ่งต้นศรี
ล่าง

รวม

งบประมาณ
ที่ตั้ง
258,400

งบประมาณ
ดาเนินการ
258,400

340,000

340,000

598,400

598,400

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ที่ยกเลิก
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารและพัฒนาองค์กร

ด้าน

แผนงาน

การบริการชุมชน
และสังคม
บริหารทั่วไป

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
บริหารทั่วไป
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนา
1.โครงการประเพณีลอยกระทง
1.อุดหนุนส่วนราชการ ทต.วังเหนือ

งบประมาณ
ที่ตั้ง
100,000
20,000
120,000

งบประมาณ
ดาเนินการ
-
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิ่มค่าครองชีพ
และสวัสดิการ)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายแล้ว



-

-

323,580

321,330



-

-

2,500,800

2,589,000

เบี้ยยังชีพผู้พิการ



-

-

398,400

430,400

เบี้ยผู้ป่วยเอดส์



-

-

39,000

39,000

อาหารเสริมนม



198,327

198,228

อาหารกลางวัน



436,500

760,500

ค่าวัสดุการศึกษา
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานี
สูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า
ค่าสารวจขึ้นทะเบียน
สุนัข แมวฯ
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

-

-



79,900

-

-

-



20379.06

-



12,870

-



160,000

-

รวมทั้งสิ้น

4,169756.06

4,338,458

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2ครั้ง
(รายงานครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2560-มี.ค. 2561)
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 26 เมษายน ๒๕61
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏในแผน

จานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

51

8

25

1

81

12

16

2

23

1

196

24

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง/การปกครอง
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น

พอใจ
มาก
75
66.66

ไม่
พอใจ
16.67 8.33
16.67 16.67
พอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
75
20.83 4.17
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 62.50 20.83 16.67
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
83.33 16.67
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
83.33 16.67
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
83.33 12.5 4.17
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
83.33 16.67
รวม
76.56 17.19 6.25
สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 240 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จานวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จานวน 160 คน คิดเป็น 66.66% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67% ไม่พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จานวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 50 คน คิดเป็น 20.83% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น
4.17%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จานวน
150 คน คิดเป็น 62.50% พอใจ 50 คน คิดเป็น 20.83% ไม่พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จานวน 200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
6. ประเด็นมีงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จานวน 200 คน คิดเป็น
83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
7. ประเด็นผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จานวน
200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 30 คน คิดเป็น 12.25% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น 4.17%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม พอใจมาก จานวน 200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
9. ผลรวม พอใจมากคิดเป็น 76.56% พอใจ 17.19% ไม่พอใจ 6.25%
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.4
8.3
8.2
8.1
8.4
8.4
8.4
8.8
8.38

สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50
คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.4%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 25 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.3%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 25 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.2%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.4%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 40 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.8%
9. รวม 8.38%
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8
8.1
8
8.1
8.2
8.6
8.5
8.6
8.26

สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 15 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน 15 คน คิดเป็น 8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 30 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.2%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8.26%
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.7
8.1
8.6
8.1
8.2
8.6
8.5
8.6
8.43

สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50
คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 8.7%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.2%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8.43%
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.3
8.4
8.1
7.9
8.1
8.5
8.5
8.3
8.26

สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 25 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.3%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
15 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.9%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
6. ประเด็นมีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 25 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน
คิดเป็น 8.3%
9. รวม 8.26%
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.8
7.8
8
7.8
7.8
8.1
8.4
8.4
8.01

สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน 20 คน คิดเป็น 7.8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 30 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
6. ประเด็นมีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน
8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน
คิดเป็น 8.4%
9. รวม 8.01%
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
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แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ2ครั้ง (รายงานครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2560มี.ค. 2561)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

(1) ชาย
(2) หญิง
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

พอใจ
มาก
75
66.67

16.67
25

ไม่
พอใจ
8.33
8.33

62.5

33.33

4.17

62.5
75
75
83.33
87.5
83.33
74.54

33.33
20.83
25
16.67
8.33
16.67
21.76

4.17
4.17
4.17
3.7

พอใจ
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สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 240 คน
1. เพศ จานวนเพศชาย 180 คน หญิง 60 คน
2. อายุ 20-30 ปี จานวน 30คน อายุ 31-40 ปี จานวน 100 คน อายุ 41-50 ปี จานวน 60 คน
อายุ51-60 ปี จานวน 50 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 100 คน มัธยมศึกษา 90 คน อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จานวน 30 คน ปริญญาตรี จานวน 20 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 30 คน รับจ้าง จานวน 30 คน เกษตรกร จานวน 180 คน
สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 240 คน จาก 9 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จานวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.17% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จานวน 160 คน คิดเป็น 66.67% พอใจ 60 คน คิดเป็น 25% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จานวน 150 คน คิดเป็น 62.50% พอใจ 80 คน คิดเป็น 33.33% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น
4.17%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จานวน
150 คน คิดเป็น 62.50% พอใจ 80 คน คิดเป็น 33.33% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น 4.17%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จานวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 50 คน คิดเป็น 20.83% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น
4.17%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จานวน 180 คน
คิดเป็น 75% พอใจ 60 คน คิดเป็น 25%
7. ประเด็นผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จานวน
200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
8. ประเด็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จานวน 210 คน คิดเป็น 87.5% พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น 4.17%
9. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม พอใจมาก จานวน 200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
10. ผลรวม พอใจมากคิดเป็น74.54 % พอใจ 21.76% ไม่พอใจ 3.7%
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แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/3 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง (รายงานครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน
ต.ค.2560-มี.ค. 2561)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
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สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน
1. เพศ จานวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จานวน 10 คน อายุ 41-50 ปี จานวน 20 คน อายุ51-60 ปี จานวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 5 คน รับจ้าง จานวน 5 คน เกษตรกร จานวน 40 คน
สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 25 คน คิดเป็น 7.7%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นมีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 35 คน
8 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.7%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 5 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน
คิดเป็น 8.4%
9. รวม 8.38%
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
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สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน
1. เพศ จานวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จานวน 10 คน อายุ 41-50 ปี จานวน 20 คน อายุ51-60 ปี จานวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 5 คน รับจ้าง จานวน 5 คน เกษตรกร จานวน 40 คน
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 15 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน 15 คน คิดเป็น 8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 30 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.2%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8.26%
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

คะแนน
10 คะแนน
8
8.1
8
8.1
8.6
8.6
8.5
8.6
8.31

หน้า 42

สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน
1. เพศ จานวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จานวน 15 คน อายุ 41-50 ปี จานวน 20 คน อายุ51-60 ปี จานวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 5 คน รับจ้าง จานวน 5 คน เกษตรกร จานวน 40 คน
สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จากแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50
คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 15 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน 15 คน คิดเป็น 8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 30 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นมีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
6. ประเด็นการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 35 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8..31%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

หน้า 43

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

คะแนน
10 คะแนน
8.3
8.4
8.1
7.9
8.1
8.5
8.5
8.3
8.26

หน้า 44

สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน
1. เพศ จานวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จานวน 15 คน อายุ 41-50 ปี จานวน 20 คน อายุ51-60 ปี จานวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 5 คน รับจ้าง จานวน 5 คน เกษตรกร จานวน 40 คน
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 25 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.3%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
15 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.9%
5. ประเด็น มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน
8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
6. ประเด็นมีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน
8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 25 คน 8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน
คิดเป็น 8.3%
9. รวม 8.26%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

หน้า 45

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

คะแนน
10 คะแนน
7.8
7.8
8
7.8
7.8
8.1
8.4
8.4
8.01

หน้า 46

สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน
1. เพศ จานวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จานวน 15 คน อายุ 41-50 ปี จานวน 20 คน อายุ51-60 ปี จานวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จานวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 5 คน รับจ้าง จานวน 5 คน เกษตรกร จานวน 40 คน
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและพัฒนาองค์กร จากแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน 20 คน คิดเป็น 7.8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน 8 คะแนน จานวน 30 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน
10 คน 8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
5. ประเด็นมีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 10 คน
8 คะแนน จานวน 20 คน 7 คะแนน จานวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
6. ประเด็นมีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จานวน 20 คน
8 คะแนน จานวน 15 คน 7 คะแนน จานวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
7. ประเด็นการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จานวน 30 คน 8 คะแนน จานวน 10 คน 7 คะแนน จานวน 10 คน
คิดเป็น 8.4%
9. รวม 8.01%
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึด
หลั กธรรมาภิ บ าลและปรั บ ระบบการท างานให้ มีประสิ ทธิภ าพ ทัน สมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็น ระบบปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ ต ามติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบ้ า นใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลในระบบ e-plan มา
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตาบลบ้ านใหม่ วังเหนือ จ.ลาปาง
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่ าย

100%

จานวน คิด
คิด จานวน คิด
คิด จานวน คิด
คิด จานวน คิด
คิด จานวน คิด
คิด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ เป็ น
เป็ น โครงการ เป็ น
เป็ น โครงการ เป็ น
เป็ น โครงการ เป็ น
เป็ น โครงการ เป็ น
เป็ น

1.การพัฒนาด้านโครงสร้ างพื้นฐาน

51.0 26.02 28,637,000.00 45.73

9.0 14.75 2,437,000.00 22.07

6.0 24.00 1,646,470.00 29.17

6.0 35.29 1,601,219.72 49.03

5.0 62.50 1,229,970.00 96.10

2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

25.0 12.76 4,675,000.00 7.47

7.0 11.48

0.0 0.00

0.0 0.00

0.00 0.00

0.0 0.00

0.00 0.00

3.การพัฒนาด้านสังคม

81.0 41.33 13,130,000.00 20.97

9.0 52.94 1,637,380.00 50.14

2.0 25.00

31,975.00 2.50

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

16.0 8.16 6,467,000.00 10.33

2.0 3.28

35,000.00 0.32

2.0 8.00

22,640.00 0.40

1.0 5.88

9,040.00 0.28

0.0 0.00

0.00 0.00

5.การพัฒนาด้านการบริ หารและพัฒนาองค์กร

23.0 11.73 9,712,000.00 15.51

6.0 9.84

317,400.00 2.87

1.0 4.00

17,890.00 0.32

1.0 5.88

17,890.00 0.55

1.0 12.50

17,890.00 1.40

รวม

196.0

62,621,000.00

75,000.00 0.68

37.0 60.66 8,177,300.00 74.06

61.0

11,041,700.00

0.00 0.00

16.0 64.00 3,957,934.00 70.11

25.0

5,644,934.00

17.0

3,265,529.72

8.0

1,279,835.00

