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รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดัง กล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
บทนำ
...........................................................
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึง แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนิ นงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญ ในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ “ระบบการติดตาม” จึงเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัว
บ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที ่ แตกต่ างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลฯหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรื อไม่ไ ด้ ด ำเนิน การตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไ ด้ก ำหนดไว้ หรื อไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจั ยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลฯ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ง ด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที ่ จ ะทำให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสำนัก/
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 1

ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็ง นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง รับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลฯให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิน ผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไ ด้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้ องถิ่นของเทศบาลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อ บกพร่ อ งของการดำเนิ น งาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลฯ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับ สำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ ง ได้จ ากการติ ด ตามและประเมินผลแผนพั ฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภาย
ในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคม
ของทุกปี
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้กำหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สอดคล้องกับ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ (29)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม
๒๕61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลกแผนพัฒนา ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลฯ มาปฏิบัติงาน
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ไ ด้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ท ี่เกิ ด
จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาได้
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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การกำหนดกรอบแนวทางและวิ ธ ี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตาม
แผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
2. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
การรายงาน
รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ธันวาคม
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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5. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ กำหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) ระเบียบในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3
ประการ
1.1 ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิน ผล ได้ แ ก่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
1.2 เครื่องมือ เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจเป็นดั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่แบบสอบถาม
1.3 กรรมวิธี เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ตรวจดูว่าดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.1 การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื ่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติ ดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2.2 การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้ องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลฯ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
6. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙
1.1 แนวทางการพิจ ารณาการติด ตามและประเมิ นยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.2 แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น โครงการเพื ่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. คู่มือการติ ดตามและประเมินผลการจั ด ทำและแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) ข้อมูลในระบบ e-plan
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล
ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ผู้เข้าร่วมกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่
ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มี
ความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้องเพียงใด จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่ บ ้าน/
ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของ
คนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึง
พอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ ้ นให้ ผ ู้ ปฏิ บั ต ิ งานและผู ้เกี ่ยวข้ องกับการพัฒนาท้ องถิ่ น การจั ดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลฯแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลฯ เกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
.................................................
วิสัยทัศน์
“เกษตรก้าวหน้า พัฒนาถิ่นเกิด เชิดชูคุณธรรม ร่วมนำพัฒนา ประชาเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
เป้าประสงค์
1. เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
2. เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาการท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาการบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัด
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐาน
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
ค่าเป้าหมาย
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน
สะพาน รางระบายน้ำ ลำเหมือง แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
2. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ใน
ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ำ และโครงการตามพระราชดำริ
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการลงทุน การประกอบอาชีพ
5. พัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์
1. การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม บำรุงรักษา รางระบายน้ำ ลำเหมือง แหล่งน้ำ
2. การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค
3. การขยายเขตไฟฟ้า
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
7. ปรับปรุงและซ่อมแซมตลิ่งเลียบแม่น้ำวัง
8. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
9. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน/รักษา/และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
10. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
11. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
13. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการ
14. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
15. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
16. การพัฒนาบุคลากร
17. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
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ส่วนที่ 3
การติดตามประเมินผล
....................................................
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
15.00
10.00
56.44
8.11
8.00
8.11
4.78
4.56
4.44
4.44
5.00
4.44
4.56
81.44
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครองการเลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้ อ มู ล เกี ่ ยวกั บสภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิ เ คราะห์ ท ี ่ ค วบคลุ ม ความเชื ่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจัง หวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒๐
(๓)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนที่ได้

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

๑๕
(๒)

(๑)
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ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโยลี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิ เ คราะห์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม พื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต ่ า งๆ ทาง
ภู ม ิ ศ าสตร์ กระบวนการหรื อ สิ ่ง ที ่ เ กิด ขึ ้ น การประดิ ษ ฐ์ ท ี ่ ม ี ผ ลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศ ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพั ฒ นาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) WWeakness (จ ุ ด อ่ อ น) O-Opportunity (โ อกาส ) แล ะ T-Therat
(อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา
(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
เช่นผลที่ได้ร ับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๐
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ จ ัง หวั ด และเชื่อมโยงหลัก ประชารั ฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐

(๒)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนที่ได้

(๒)
(๒)
(๒)

(๒)

(๑)

(๑)

๖๕
(๑๐)

(๑๐)
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิส ัยทัศ น์ ซึ่ ง มีล ักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ของแต่ละประเด็น ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่ง มั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
(Positioning)
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีค วามชัด เจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้ องถิ ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อม ความเชื่อ มโยงองค์ร วมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิ ต /
โยงของ
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ใน
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
ภาพรวม
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๐ ผลผลิต/
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม
โครงการ
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๑๐)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

(๕)

100
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไี ปปฏิบัติในเชิงประมาณ
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
ที่ได้
10 7.67
10 7.67
10 7.56
10 7.56
60 48.56
(5)
4.44
(5)
4.44
(5)
4.00
(5)
(5)

4.33
4.00

(5)
(5)
(5)

4.00
4.00
3.33

(5)
(5)
(5)
(5)
100

3.67
4.00
4.33
4.00
79.00
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
1.สรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

เป็นการวิเคราะห์ กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis )Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้ วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

2.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่ส ามารถดำเนินการได้ มี
จำนวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

3.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่ า ง ๆ ที ่ ด ำเนิ น การในพื ้ น ที ่ น ั ้ น ๆ ตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไ ด้ร ับงบประมาณมาดำเนิ นการ รวมถึง สามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/
Demand (Demand Analysis )/Global Demand / Trend
หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และปลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้าน
การเกษตรและแหล่ ง น้ ำ (Local Sufficiency Economy Plan :
LSEP)

10

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
พิจารณา
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(5)
ชื่อโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒ นา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีค วามชัดเจน มุ่ง ไปเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงค์ช ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
(5)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธ ี ก ารดำเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
โครงการ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย(ผล
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องการให้ไปถึง
(5)
ผลิตของโครงการ)มี เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
ความชัดเจนนำไปสู่ อะไร มี ผ ลผลิต อย่ า งไร กลุ ่ ม เป้ า หมาย พื ้ น ที ่ ด ำเนิ น การ และ
การตั้งงบประมาณได้ ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ช ัดเจนว่าโครงการจะทำที่ไหน
ถูกต้อง
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
(5)
สอดคล้องกับแผน
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (5)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผล โครงการมีค วามสอดคล้ อ งกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
(5)
ผลิตของโครงการ) มี แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)
ความสอดคล้องกับ
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย 2579 (5)
และสังคมแห่งชาติ
ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่ง ขันและหลุดพ้นกับ ดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสัง คมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

โครงการมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู ่ Value-Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ที ่ ข ั บ เคลื่ อ นด้ วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภั ณ ฑ์ ไ ปสู่ ส ิ น ค้ า เชิง นวัต กรรม (2) เปลี ่ ย นจากการขับ เคลื ่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขั บเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่นด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
คล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัด
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความยากจน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนิ นการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
หรือการเสริมสร้างให้ ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ประเทศชาติมั่นคง
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักประชารัฐ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ LSEP

(5)

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

(5)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2)
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) 3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) 5) ความโปร่งใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
การราคาถูกต้องตาม ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางท้องถิ่น มี
หลักวิธีการงบ
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี
ประมาณ
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้ อบั ญ ญั ติ/ เทศบัญ ญั ติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกำหนด มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
ตัวชี้วัด (KPI) และ
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
ความสอดคล้องกับ
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
วัตถุประสงค์และผล กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ที่ว่าจะได้รับ
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

รายานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ผลที่ได้รับเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผ ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ค วรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีค วาม
เฉพาะเจาะจงในการดำเนิ น งานตามโครง การ (2) วั ด และ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความสำเร็ จ ได้ (3) ระบุ ส ิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวม
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบติดตามติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาย ใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่2 (เม.ย. - ก.ย. 61)
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 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 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (2561-2564)
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

จำนวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

ประมาณการ
งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

ประมาณ
การงบประมาณ

จำนวน
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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เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยได้บรรจุ
โครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 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 จำนวน 196 โครงการ งบประมาณ 66,739,200 บาท
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕61 ร้อยละ
(ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.2561) รวมทุกยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนา
ด้านสังคม
๔. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
๕. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
พัฒนาองค์กร
รวม

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

2

4.44

11

100

41

5

11.11

-

0

19

42.22

-

-

-

19
45

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

30.60

-

-

11

45.83

54

28.42

19

14.18

-

-

-

0

24

12.63

0

51

38.06

-

-

7

29.17

70

36.84

-

0

14

10.45

-

-

-

0

14

7.37

42.22

-

0

9

6.72

-

-

6

25

28

14.74

100

11

100

134

100

-

-

24

100

190

100

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕61 ทุกยุทธศาสตร์
โครงการที่เสร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ร้อยละ 4.44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ ร้อยละ
11.11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 19 โครงการ ร้อยละ 42.22 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 19 โครงการ ร้อยละ
42.22 รวม 45 โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 11 โครงการ ร้อยละ 100
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 41 โครงการ ร้อยละ 30.60 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน
19 โครงการ ร้อยละ 14.18 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 51 โครงการ ร้อยละ 38.06 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน
14 โครงการ ร้อยละ 10.45 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 9 โครงการ ร้อยละ 6.72 รวม 134 โครงการ
โครงการที่เพิ่ม ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 11 โครงการ ร้อยละ 45.83 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 7 โครงการ ร้อย
ละ 29.17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 6 โครงการ ร้อยละ 25 รวม 24 โครงการ
จำนวนโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 54 โครงการ ร้อยละ 28.42 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 24
โครงการ ร้อยละ 12.63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 70 โครงการ ร้อยละ 36.84 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน
14 โครงการ ร้อยละ 7.37 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 28 โครงการ ร้อยละ 14.74 รวม 190 โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
(ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. 2561)
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จำนวนเงิน ร้อยละ

เงินสะสม
จำนวนเงิน ร้อยละ

รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ

๑. การพัฒนาด้าน
462,000 34.74 2,527,000 72.99 2,989,000 62.38
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
29,245
2.20
29,245 0.61
ชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาด้านสังคม 326,715 24.57 935,000 27.01 1,261,715 26.33
๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการ
บริหารและพัฒนา
511,860 38.49
511,860 10.68
องค์กร
รวม
1,329,820 100 3,462,000 100.00 4,791,820 100
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบปกติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 462,000 บาท ร้อยละ 34.74 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 29,245 บาท
ร้อยละ 2.20 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 326,715 บาท ร้อยละ 24.57 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 511,860
บาท ร้อยละ 38.49
เงินสะสม ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 2,527,000 บาท ร้อยละ 72.99 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 935,000 บาท
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 2,989,000 บาท ร้อยละ 62.38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 29,245 บาท ร้อย
ละ 0.61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 1,261,715 บาท ร้อยละ 26.33 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 511,860 บาท
ร้อยละ 10.68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 (ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. 2561)แยกตาม
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสังคม

ด้าน
การเศรษฐกิจ

บริการชุมชน
และสังคม

บริการชุมชน
และสังคม

แผนงาน

โครงการ

อุตสาหกรรม 1.โครงการก่อสร้างราวกัน
และการ
ตกจากบ้าน อ.กัญญาณัฐฏ์
โยธา
ติดชัย ถึง บ้านนายบุญเรือง
วงค์กิติ
2.โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนายดวล บุญ
ศรี ถึงบ้านนายแดน ความ
หมั่น
เคหะและ
1.โครงการกำจัด น้ำเสียใน
ชุมชน
ชุมชน
สร้างความ 1.โครงการ 3R รักษา
เข้มแข็งขุม สิ่งแวดล้อม
ชน
การเกษตร 1.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน (บวชป่า)
2.โครงการปลูกหญ้าแฝก
ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน
3.โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
บริหารทั่วไป 1.ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี
2.โครงการวันเทศบาล
3.โครงการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การรักษา
1.โครงการรณรงค์ป้องกัน
ความสงบ
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
2.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
3.โครงการรณรงค์ต่อ ต้ า น
ยาเสพติด
4.โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่ตั้ง
228,000

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
212,000

251,000

250,000

10,000

4,560

15,000

13,830

5,000

360

10,000

4,110

10,000

6,385

75,000

20,770

20,000
10,000

12,110
1,700

15,000

14,700

25,000

14,620

15,000

12,810

12,000

12,000
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

โครงการ

สาธารณสุข

1.โครงการอบรมวิชาการ
เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ
2.โครงการอบรมวิชาการ
เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อ
1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ด้อย
โอกาส
2.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
1.โครงการเสริมสร้างศักย
ภาพสภาเด็กและเยาวชน

สังคม
สงเคราะห์

สร้างความ
เข้มแข็ง
ชุมชน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนา
การ

การบริหารและพัฒนาองค์กร

การบริหาร
งานทั่วไป

1.โครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพเด็กและเยาวชน
ให้มีความกล้าแสดงออก
2.โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
3.โครงการจัดงานพิธีบวง
สรวงรำลึกประวัติศาสตร์เจ้า
พ่อพญาวัง
4.โครงการสืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษา
5.โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพาณิชย์ 1.โครงการอบรมผู้ประกอบ
การร้านอาหารและแผงลอย
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่
บริหารงาน 1.โครงการอบรมคุณธรรม
ทั่วไป
และจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลฯ
2.โครงฝึกอบรมการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบล
บ้านใหม่
3.โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการจัดเก็บรายได้ (การ
จัดทำแผนที่ภาษี)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่ตั้ง
15,000

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
13,760

15,000

14,410

15,000

14,880

20,000

13,060

15,000

10,680

10,000

9,160

50,000

58,800

80,000

75,280

5,000

4,880

10,000

9,295

15,000

13,800

15,000

11,840

10,000

-

197,400

68,930
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

การศึกษา
เคหะและ
ชุมชน

รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ
4.จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบ 3
ขา
5.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน
6.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
7.จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
8.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค
9.กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด
10.เลนส์กล้องดิจิตอล
1.จัดซื้อตู้เหล็ก เก็บเอกสาร
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
1.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้น
คอนกรีตระบบครัชต์
2.จัดซื้อขาตั้งกล้องระดับ
3.จัดซื้อไม้สต๊าฟอะลูมิเนียม
4.จัดซื้อรถเข็นล้อแม็ก
5.จัดซื้อรถเข็นล้อยาง
6.ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้
7.เสาไฟฟ้า

งบประมาณ
ที่ตั้ง
21,250

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
20,950

16,000

15,500

2,800
31,600
21,000

2,390
31,400
20,800

30,000

29,500

22,000
6,000
170,000
86,000

21,500
5,950
146,000
62,000

5,000
5,000
4,000
70,000
22,500

2,500
2,500
3,700
5,900
18,500

42,000
1,728,550

42,000
1,329,820
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เงินสะสม
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้าน

แผนงาน

โครงการ

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 1.โครงการปรับปรุง
และการ
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
โยธา
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม

ของยางพารา) ซอย 29
2.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม
ของยางพารา) ซอย 28
พร้อมปรับปรุงลานหน้าวัด
ทัพป่าเส้า
3.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม
ของยางพารา) จากโรงน้ำ
ดื่มบ้านใหม่ ถึง โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ
4.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม
ของยางพารา) (จากบ้าน
นายฉลวย เชื้อคำซาว ถึง
บ้านนายประพันธ์ คน
เที่ยง)
5.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล.ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม
ของยางพารา) ซอย 14
6.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน ด้วยแอส
ฟัลท์ติกฯ (มีส่วนผสมของ
ยางพารา) หน้าโรงเรียน
ชุมชนบ้านใหม่
7.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ
(มีส่วนผสมของยางพารา)
ซอย 7(ชุมชนร่มโพธิ์ทอง)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่ตั้ง
275,000

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
255,000

354,000

329,000

439,000

408,000

236,000

219,000

177,000

164,000

46,000

42,000

336,000

312,000

หน้า 27

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านสังคม

ด้าน

แผนงาน

บริการชุมชน เคหะและ
และสังคม ชุมชน
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ
8.โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม ถนน ด้วยแอสฟัลท์ติก
ฯ (มีส่วนผสมของยางพารา)
(จากบ้านนายสุพรรณ คิด
ว่อง ถึง ถนนเลียบแม่น้ำวัง)
(ชุมชนพญาวัง)
9.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม
ของยางพารา)ซอย 3
(ชุมชนพญาวัง)
10.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล. ด้วย
แอสฟัลท์ติกฯ(มีส่วนผสม
ของยางพารา)(จากโกดัง
สินค้า ถึง บ้านนายศรีจันทร์
คำปวนบุตร) พร้อมปรับปรุง
ลานบริเวณศาลา(ชุมชนใหม่
พัฒนา)
11.โครงการซ่อมแซมรางลำ
เหมืองทุ่งต้นตะเคียน
1.โครงการก่อสร้างอาคารที่
พักขยะ

งบประมาณ
ที่ตั้ง
236,000

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
219,000

91,000

84,000

471,000

438,000

57,000

57,000

985,000

935,000

3,703,000

3,462,000
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิ่มค่าครองชีพ
และสวัสดิการ)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดำเนินการ
ดำเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายแล้ว



661,140

647,880



5,001,600

5,145,800

เบี้ยยังชีพผู้พิการ



909,600

859,200

เบี้ยผู้ป่วยเอดส์



78,000

76,500

อาหารเสริมนม



404,024

393,349

อาหารกลางวัน



868,500

878,900

ค่าวัสดุการศึกษา
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานี
สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า



79,900

79,900



20,379.06

15,441.30

รวมทั้งสิ้น

8,023,143

8,096,970

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2ครั้ง
(รายงานครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. 2561)
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ตุลาคม ๒๕61
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

54

2

24

5

70

19

14

-

28

19

190

45
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น

พอใจ
มาก
75
83.33

พอใจ

ไม่
พอใจ
8.33
-

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
16.67
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
16.67
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
75
20.83 4.17
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 79.17 12.50 8.33
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
83.33 16.67
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
83.33 16.67
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
83.33 12.50 4.17
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
83.33 16.67
รวม
80.72 16.15 3.13
สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 240 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จำนวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จำนวน 200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67% ไม่พอใจ
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จำนวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 50 คน คิดเป็น 20.83% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น
4.17%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน
190 คน คิดเป็น 79.17% พอใจ 30 คน คิดเป็น 12.50% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จำนวน 200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
6. ประเด็นมีงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน 200 คน คิดเป็น
83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
7. ประเด็นผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน
200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 30 คน คิดเป็น 12.25% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น 4.17%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน 200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
9. ผลรวม พอใจมากคิดเป็น 80.72% พอใจ 16.15% ไม่พอใจ 3.13%
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5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

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

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50
คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.4%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 25 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.3%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 25 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.2%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.4%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 40 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.8%
9. รวม 8.38%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 32

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

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

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 15 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน 15 คน คิดเป็น 8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 30 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.2%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8.26%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 33

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

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

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50
คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 8.7%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.2%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8.43%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 34

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

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

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 25 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.3%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
15 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.9%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
6. ประเด็นมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 25 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน
คิดเป็น 8.3%
9. รวม 8.26%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 35

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

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

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน 20 คน คิดเป็น 7.8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 30 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
6. ประเด็นมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน
8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน
คิดเป็น 8.4%
9. รวม 8.01%
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แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ2ครั้ง (รายงานครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.
2561)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

(1) ชาย
(2) หญิง
(1) ต่ำกว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
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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 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 240 คน
1. เพศ จำนวนเพศชาย 180 คน หญิง 60 คน
2. อายุ 20-30 ปี จำนวน 30คน อายุ 31-40 ปี จำนวน 100 คน อายุ 41-50 ปี จำนวน 60 คน
อายุ51-60 ปี จำนวน 50 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 100 คน มัธยมศึกษา 90 คน อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จำนวน 30 คน ปริญญาตรี จำนวน 20 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 30 คน รับจ้าง จำนวน 30 คน เกษตรกร จำนวน 180 คน
สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 240 คน จาก 9 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จำนวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.17% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จำนวน 160 คน คิดเป็น 66.67% พอใจ 60 คน คิดเป็น 25% ไม่พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จำนวน 150 คน คิดเป็น 62.50% พอใจ 80 คน คิดเป็น 33.33% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น
4.17%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน
150 คน คิดเป็น 62.50% พอใจ 80 คน คิดเป็น 33.33% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น 4.17%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ
มาก จำนวน 180 คน คิดเป็น 75% พอใจ 50 คน คิดเป็น 20.83% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น
4.17%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน 180 คน
คิดเป็น 75% พอใจ 60 คน คิดเป็น 25%
7. ประเด็นผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน
200 คน คิดเป็น 83.33% พอใจ 40 คน คิดเป็น 16.67%
8. ประเด็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จำนวน 210 คน คิดเป็น 87.5% พอใจ 20 คน คิดเป็น 8.33% ไม่พอใจ 10 คน คิดเป็น 4.17%
9. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม พอใจมาก จำนวน 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 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง (รายงานครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน
เม.ย.-ก.ย. 2561)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
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คะแนน
10 คะแนน
8.6
8.6
7.7
8.1
8.7
8.4
8.5
8.4
8.38
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สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน
1. เพศ จำนวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จำนวน 10 คน อายุ 41-50 ปี จำนวน 20 คน อายุ51-60 ปี จำนวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน รับจ้าง จำนวน 5 คน เกษตรกร จำนวน 40 คน
สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 25 คน คิดเป็น 7.7%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 35 คน
8 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.7%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 5 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 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) ต่ำกว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน
10 คะแนน
8
8.1
8
8.1
8.2
8.6
8.5
8.6
8.26

หน้า 41

สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน
1. เพศ จำนวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จำนวน 10 คน อายุ 41-50 ปี จำนวน 20 คน อายุ51-60 ปี จำนวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน รับจ้าง จำนวน 5 คน เกษตรกร จำนวน 40 คน
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 15 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน 15 คน คิดเป็น 8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 30 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.2%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8.26%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 42

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

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

หน้า 43

สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน
1. เพศ จำนวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จำนวน 15 คน อายุ 41-50 ปี จำนวน 20 คน อายุ51-60 ปี จำนวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน รับจ้าง จำนวน 5 คน เกษตรกร จำนวน 40 คน
สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จากแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50
คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 15 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน 15 คน คิดเป็น 8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 30 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
5. ประเด็นมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
6. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 8.6%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 35 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน
คิดเป็น 8.6%
9. รวม 8..31%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 44

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

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

หน้า 45

สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน
1. เพศ จำนวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จำนวน 15 คน อายุ 41-50 ปี จำนวน 20 คน อายุ51-60 ปี จำนวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน รับจ้าง จำนวน 5 คน เกษตรกร จำนวน 40 คน
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จาก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จากแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 25 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน 10 คน คิดเป็น 8.3%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
15 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.9%
5. ประเด็น มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน
8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
6. ประเด็นมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน
8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเป็น 8.5%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 25 คน 8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน
คิดเป็น 8.3%
9. รวม 8.26%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 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 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
10 คะแนน

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

7.8

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

7.8

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

8

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

7.8

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

7.8

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

8.1

7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

8.4

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

8.4

รวม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

8.01
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สรุปข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน
1. เพศ จำนวนเพศชาย 30 คน หญิง 20 คน
2. อายุ 31-40 ปี จำนวน 15 คน อายุ 41-50 ปี จำนวน 20 คน อายุ51-60 ปี จำนวน 20 คน
3. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 20 คน มัธยมศึกษา 30 คน
4. อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน รับจ้าง จำนวน 5 คน เกษตรกร จำนวน 40 คน
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและพัฒนาองค์กร จากแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จาก 8 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน 20 คน คิดเป็น 7.8%
2. ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
3. ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน 8 คะแนน จำนวน 30 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8%
4. ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน
10 คน 8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
5. ประเด็นมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 10 คน
8 คะแนน จำนวน 20 คน 7 คะแนน จำนวน 20 คน คิดเป็น 7.8%
6. ประเด็นมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ 9 คะแนน จำนวน 20 คน
8 คะแนน จำนวน 15 คน 7 คะแนน จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.1%
7. ประเด็นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน
จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็น 8.4%
8. ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ 9 คะแนน จำนวน 30 คน 8 คะแนน จำนวน 10 คน 7 คะแนน จำนวน 10 คน
คิดเป็น 8.4%
9. รวม 8.01%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ จ.ลำปาง
แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จำนวน
คิดเป็น
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

งบประมาณ คิดเป็น

จำนวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ คิดเป็น

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

51.0 26.02 28,637,000.00 45.73

11.0 17.46

3,154,000.00 26.82

2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.0 12.76

7.47

7.0 11.11

3.การพัฒนาด้านสังคม

81.0 41.33 13,130,000.00 20.97

37.0 58.73

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

16.0

8.16

6,467,000.00 10.33

2.0

3.17

35,000.00

0.30

2.0

3.85

22,640.00

0.26

2.0

3.85

22,640.00

0.27

2.0

3.92

22,640.00

0.28

5.การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

23.0 11.73

9,712,000.00 15.51

6.0

9.52

317,400.00

2.70

3.0

5.77

56,440.00

0.66

3.0

5.77

56,440.00

0.66

3.0

5.88

56,440.00

0.69

รวม

196.0

4,675,000.00

62,621,000.00

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

63.0

75,000.00

0.64

8,177,300.00 69.54

11,758,700.00

จำนวน
จำนวน
จำนวน
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
โครงการ
โครงการ
โครงการ
10.0 19.23 2,664,470.00 31.07
5.0

9.62

29,245.00

0.34

32.0 61.54 5,803,219.00 67.67

52.0

8,576,014.00

10.0 19.23 2,619,219.72 30.70
5.0

9.62

29,245.00

0.34

32.0 61.54 5,803,219.00 68.03

52.0

8,530,763.72

9.0 17.65 2,247,970.00 27.55
5.0

9.80

29,245.00

0.36

32.0 62.75 5,803,219.00 71.12

51.0

8,159,514.00

หน้า 49

