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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการด าเนิน  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงคณะกรรมการ จะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกระจับ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลต าบลกระจับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล
และสามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย โดยต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนใน
เรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น               
ที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล”  
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ     

ที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งใน 
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนิน 
การส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็น     
การบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3. เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกระจับและแก้ไขได้ตรงกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น  
4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  
 

 

 



 

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับจะด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ข้อ 2 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล  
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ 3 แบบประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (สิ้นรอบปีงบประมาณ) 

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

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล   
ผู้บริหารเทศบาลต าบลกระจับ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารงาน ดังนี้ 

 1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลกระจับ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล 
ว่ากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่
 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึง 
การปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. เพ่ือประโยชน์ในการน ามาพิจารณาในการวางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล พ.ศ. 2563 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“บริการดีมีมาตรฐาน  สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่” 

พันธกิจ (Mission) 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 2) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3 ) สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 
6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ 

  7) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรม  
ด้านเกษตรกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเอ้ืออาทร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ                                         
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริการการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ 



 แนวทางการพัฒนาที่ 9  มีหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 11 จัดหาพื้นทีก่่อสร้าง ปรับปรุง สวนสาธารณะ สวนหย่อมและทางเดินเท้า 
 แนวทางการพัฒนาที่ 12 จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย และสนามเด็กเล่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
   แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ 5 ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายเขตน้ าประปา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการวางผังเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1. โครงการจัดท าจดหมายข่าวเทศบาล 
  2. โครงการคลินิกกฎหมาย 
  3. โครงการวันส าคัญของชาติ 
 4. โครงการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ 
 5. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  6. ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 บริเวณสะพานลอยทางเข้าเทศบาล 
  7. จัดซื้อล าโพงเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งครบชุด 
  8. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
  9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลกระจับ 
  10. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  11. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  12. โครงการวันเทศบาล 
  13. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  14. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
  15. โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
  16. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 



  17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน 
  18. โครงการส ารวจผู้ประกอบการ 
  19. โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  20.โครงการช่วยเหลือประชาชน 
  21. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ 
  22. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
  23. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่ายภาค 
25. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
26. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน  

และเครือข่ายภาคประชาชน 
27. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
28. โครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 
29. โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
30. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 
31. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 
32. โครงการอบรมและศึกษาดูงานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
33. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการศึกษา 

1. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 
  2. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(รร.วัดจันทารามฯ) 

3. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(บึงกระจับ) 
  4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(รร.วัดจันทารามฯ) 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(บึงกระจับ) 
    6. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
  7. โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(รร.วัดจันทารามฯ) 
 8. โครงการติดตั้งปรับปรุงถังบ าบัดน้ าเสียพร้อมวางระบบระบายน้ าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รร.วัดจันทารามฯ) 
  9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
  10. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

11. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล 
12. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
13. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 
 
 



แผนงานสาธารณสุข 
14. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
15. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคณะท างานการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุ 
17. การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากพิษสุนัขบ้า 
18. ค่าจ้างเหมาการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
 แผนงานงบกลาง 

19. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
20. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
21. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
22. สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข “ท าดี ตามรอยพ่อ” 
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
3. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง 
 แผนงานเคหะชุมชน 

1. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมทางลงระบายน้ า 
แผนงานการพาณิชย์ (กิจการประปา) 

     1. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 27 
 2. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยข้ามปั้มโมบิล 
    3. โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลโรงธูป 
  4. โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลบางตาล 
    5. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานน้ าอุปโภค-บริโภค 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลต าบลกระจับ 

 ครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักปลัดปลัดเทศบาล 
  2. จัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง 
  3. จัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง 
    4. จัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา 
     5. จัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            6. จัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
    7. จัดซื้อครุภัณฑ์กองการประปา 
 



 
 



 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการด าเนินงานท้ังหมด ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
% 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น % งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การบริหาร 

34 48.57 4,057,000.- 13 
 

38.24 2,008,800.- 21 61.76 
 

1,635,000.- 13 
 

38.24 2,008,800.- 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 
 

22 31.43 18,030,430.- 18 81.82 
 

17,479,189.74 4 18.18 318,560.- 18 81.82 
 

17,479,189.74 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 4.29 360,000.- 1 33.33 280,400.- 2 66.67 60,000.- 
 

1 33.33 280,400.- 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
การผังเมือง 
 

10 14.28 10,365,460.- 10 14.28 10,360,460.- - - - 10 100 10,360,460.- 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

1 1.43 50,000.- - - 
 

- 1 100 
 

50,000.- - - 
 

- 

รวม 70 100 32,862,890 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      60.00 30,128,849.74
.- 

28 40 2,063,560.- 42 
 

60 30,128,849.74 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาท่ี  1   
ด้านการพัฒนาจดั
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
บริหาร 

1 สร้างจิตส านึกการมสี่วนร่วมใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเอื้อ
อาทร 
2 ส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ                                         
3 ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมลู
ข่าวสารและประชาสัมพันธ ์
4 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้
5 ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลกร 
6 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
7 ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
8 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพของ ผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
 
 
2. จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งบริเวณ
สะพานลอยทางเข้าเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการวันส าคัญของชาต ิ
 
 
 
 
 

-ฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 80 คน 
-ติดตั้งซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติรัชกาลที่ 
10 บริเวณ
สะพานลอยหน้า 
วัดจันทาราม 
 
 
 
-จัดกิจกรรมวันส าคญั 
ของชาติในการแสดง' 
ความจงรักภักดีต่อ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

399,249 
 
 
 
 
 

498,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

318,280.- 
 
 
 
 

 

-น าความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาพัฒนางาน
ของเทศบาลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
-ประชาชนในและ 
นอกพ้ืนท่ีเขต 
เทศบาลต าบลกระจับ 
มีส านึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณ 
และมีความจงรักภักด ี
ต่อสถาบัน 
พระมหากษตัริย ์
-ประชาชนมีโอกาส 
แสดงตนในความ 
จงรักภักด ี
ต่อชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรู้และ 
มีประสบการณ ์
เพิ่มมากข้ึน 
 
-ซุ้มเฉลมิ 
พระเกียรติฯ 
จ านวน 1 ซุ้ม 
 
 
 
 
 
-จ านวนประชาชน 
ที่แสดงตนใน              
ความจงรักภักดี    
ต่อชาติ ศาสนา  
สถาบันพระ 
มหากษัตรยิ ์

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  4. จัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ 
 
 
5.โครงการคลินิกกฎหมาย 
 
 
 
 
6.จัดท าจดหมายข่าวเทศบาล 
 
 
 
 
7. จัดซื้อล าโพงเสียง 
ไรส้าย 
 
 
 
 
8.โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

-จัดท าปฏิทิน จ านวน 2,000 ฉบับ 
 
 
 
-ประชาชนได้รบัค าปรึกษา 
ด้านกฎหมายเบื้องต้นและน าไปปรับใช้
ในชีวิต ประจ าวัน 
 
 
- 12 ฉบับ 
 
 
 
 
-ติดตั้งล าโพงเสียงไรส้ายจ านวน 3 จุด 
 
 
 
 
 
- จัดท า 
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 
จ านวน  2 ฉบับ 
 2.แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง  
จ านวน 1 ฉบับ   
3.แผนพัฒนาทอ้งถิ่น แก้ไข  จ านวน  3 ฉบับ 

80,000.- 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

174,000.- 
 
 
 
 

-เทศบาลได ้
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมและ 
ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีด ี
มีประโยชน์ 
-เทศบาลมีคลินิกกฎหมาย
คอย 
ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 
 
-เทศบาลและชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดมีีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 
 
-เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ประชาชนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อองค์กร 
 
 
 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเตมิ 
จ านวน  2 ฉบบั 
- แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง 
จ านวน  1 ฉบับ   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น แกไ้ข  
จ านวน  3  ฉบับ 

-จัดท าปฏิทิน 
จ านวน 2,000
ฉบับ 
 
-ประชาชนได้รบั
ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นและน าไป
ปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 
-ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู /
กิจกรรมของ
เทศบาลอย่าง
ทั่วถึง 
-ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของทาง
เทศบาลอย่าง
ทั่วถึง 
-เทศบาลมี
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการ
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลกระจับ 
 
 
 
 
 
10.โครงการประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษี  
 
 
11. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
 
 
12.ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
13.จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งบริเวณหน้า
สวนสาธารณะ 
บึงกระจับ 
 

-จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ของเทศบาลต าบล
กระจับ 
 
 
-มีผู้ช าระภาษีภายใน
เวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
 
-ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในเขต พ้ืนท่ี
เทศบาล  จ านวน  
1 จุด ในช่วง 
7 วัน อันตราย 
-จัดฝึกอบรม
เสรมิสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน  
80 คน 
-จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติขนาด 6.20 
เมตร X 5.40 เมตร  
จ านวน 2 ซุ้ม 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

15,090.- 
 
 
 
 

24,181.- 
 
 
 
 

500,000.- 

-แผนปฏิบัติการป้องกนั
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ของ
เทศบาลต าบลกระจับ 
 
 
 
-ผู้ช าระภาษภีายในเวลา
ที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
 
-ลดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนนและ 
ลดการสูญเสยี 
 
 
-ประชาชนมีอาชีพ 
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
-ประชาชนในและนอก
พื้นที่เขตเทศบาลต าบล
กระจับมสี านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุและมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

-เทศบาลมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
4 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ของ
เทศบาลต าบล
กระจับ 
-ผู้ช าระภาษไีดร้ับ 
ความเข้าใจในการ
ช าระภาษีมากข้ึน 
-ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 
 
-ผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีอาชีพเลี้ยง 
ครอบครัวมีอาชีพ 
มีรายได้เพิม่ 
-ซุ้มเฉลมิ 
พระเกียรต ิ
จ านวน 2 ซุ้ม 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี  2   
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
 
 
 

1 การพัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
พร้อมก่อนเขา้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2 การบริการการจัดการศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กใหส้อดคล้อง 
กับระบบการศึกษา 
3 การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคณุภาพและ
มาตรฐานทีเ่หมาะสม 
4 การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
5 การผลติและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6 ส่งเสริมการจดักิจกรรม 
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
7 ส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านกีฬา  
นันทนาการ และกิจกรรมของ
เยาวชน 
8 จัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
เชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลมุทั้ง
ด้าน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อการรักษา 
พยาบาลรวมทัง้การฟื้นฟูสุขภาพ 

1. จัดซื้ออาหารเสริมนม ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
วั ด จั น ท า ร า ม  ( ตั้ ง ต ร ง จิ ต ร  5 )  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0819.2/ว3247 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน  2561 
 
2. จัดซื้ออาหารเสริมนม ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลกระจับ(รร.วัดจันทาราม) 
ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด  มท 
0819.2/ว3247 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2561 
 
 
 
3. จัดซื้ออาหารเสริมนม ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลกระจับ(บึงกระจับ) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0819.2/ว
3247 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2561 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
กระจับ (รร.วัดจันทาราม) 
 
 
 
  

-สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)ให้แก่เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนวดัจันทาราม 
ตั้งตรงจิตร 5)  
 
-สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)ให้แก่เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกระจับ 
(รร.วัดจันทารามฯ) 
 
 
-สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)ให้แก่เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(บึงกระจับ) 
-สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารสถาน 
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
กระจับ  
(รร.วัดจันทาราม) 

606,789.92 
 
 
 

 
99,217.92 

 
 
 
 
 
 

39,154.-  
 
 
 

380,490 

-สนับสนุนงบประมาณ 
โรงเรียนวดัจันทาราม 
(ตั้งตรงจิตร 5) 
 
 
-เด็กนักเรียนม ี
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์
 
 
 
 
-เด็กนักเรียนศูนย์            
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(บึงกระจับ) ไดร้ับ 
อาหารเสริม(นม) 
-การบริหารงานของ  
ศพด.เทศบาลต าบล 
กระจับ 
(รร.วัดจันทาราม) 
เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

-เบิกจ่ายเงินตาม 
ก าหนดเวลา 
 
 
 
-เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
กระจับ 
(วัดจันทารามฯ) 
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม)      
-เด็กนักเรียนม ี
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ ์
 
-เด็กนักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล 
กระจับได้รับการ 
สนับสนุน 
งบประมาณ  
อย่างเพียง 
พอในการบริหาร 
สถานศึกษา 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี  2   
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
 
 
 

9  มีหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ 
10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห ์
11 จัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
สวนสาธารณะ สวนหย่อมและ
ทางเดินเท้า 
12 จัดหาสถานท่ีออกก าลังกาย 
และสนามเด็กเล่น 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(บึงกระจับ)  
 
 
 
 
 
 
 
6.โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลกระจับ (รร.วัดจันทาราม) 
 
7. โครงการติดตั้งปรับปรุงถังบ าบัดน้ าเสีย พร้อม 
วางระบบระบายน้ า อาคาร ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (วัดจันทาราม) 
 
 
 
8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
  
  

-สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารสถาน 
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
กระจับ (บึงกระจับ ) 
 
 
 
 
-ติดตั้งเหล็กดัดอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ช้ัน 2 
-ติดตั้งปรับปรุงถัง
บ าบัดน้ าเสีย ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  
6,000 ลิตร 
พร้อมวางระบบ 
 
 
-จัดกิจกรรมวันเด็ก   
เด็กและเยาวชนเข้า 
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
จ านวน 1,000 คน 
 

158,280.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000.- 
 
 

1,595,600.-  
 
 
 
 
 
 

149,997.90 

-การบริหารงานของ  
ศพด.เทศบาลต าบล 
กระจับ (บึงกระจับ) 
 
 
 
 
 
 
-เด็กและทรัพย์สิน 
ทางราชการมีความ 
ปลอดภัย 
-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ ารั่วซึมในอาคาร 
เรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลกระจับ 
 
 
-เด็กและเยาวชน 
ของชาติได้ร่วม 
กิจกรรมใน 
การพัฒนาอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 

-เด็กนักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล 
กระจับได้รับการ 
สนับสนุน 
งบประมาณ  
อย่างเพียง 
พอในการบริหาร 
สถานศึกษา 
-อาคาร ศพด.ชั้น 2 
ได้รับการตดิตั้ง 
เหล็กดดั 
-ศพด.ต าบล
กระจับ 
ได้รับการตดิตั้ง 
ปรับปรุงถัง 
บ าบัดน้ าเสีย 
พร้อมวางระบบ 
ระบายน้ า 
-จ านวนเด็กและ 
เยาวชน  
มีการพัฒนา 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
เพิ่มมากข้ึน 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  9. อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 
 
 
 
10. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในและ
นอกเขตเทศบาล 
 
 
11. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 
 
12. โครงการป้องกันและควบคมุไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
13. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากพิษสุนัขบ้า 

-สนับสนุนงบประมาณ 
โรงเรียนวดัจันทาราม 
ตั้งตรงจิตร 5) เพื่อ
เป็นอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก 
-สนับสนุนการแข่งขัน 
กีฬาต่างๆ ภายในและ 
นอกเขตเทศบาล 
 
- 4   ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
- ชุมชน  12  ชุมชน 
 
 
 
 
 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จ านวน 
2,278 ตัว 
 
 

1,599,600.- 
 
 
 

 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

67,800.- 

-สนับสนุนงบประมาณ 
โรงเรียนวดัจันทาราม 
(ตั้งตรงจิตร 5) 
 
 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ใช้เวลาว่างออกก าลังกาย 
ส่งผลใหม้ีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 
-ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงาน 
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
- ประชาชนเกิดความ 
ตระหนักในการป้อง 
กันโรคไขเ้ลือดออก 
-บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 
-ชุมชนน าร่องปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน 2,278 ตัว 

-เบิกจ่ายเงินตาม 
ก าหนดเวลา 
 
 
 
-จ านวนประชาชน 
ที่ได้ออกก าลังกาย 
เพิ่มมากข้ึน 
 
 -ผู้ปกครองม ี
ความรู ้
ความเข้าใจ ให ้
ความร่วมมือกับ 
ศพด. มากข้ึน 
-อัตราป่วยด้วย 
โรคไขเ้ลือดออก 
ลดน้อยลง 
 
 
 
-ประชากร 
สุนัข / แมว  
ทั้งที่มีเจ้าของ 
และไม่มีเจ้าของ 
ได้รับการฉีดวัคซีน 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  14. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
 
 
 
15.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
16. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
17. จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
18. โครงการระบบหลักประกันสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

-ให้คณะกรรมการ 
หมู่บ้านชุมชน จัดท า 
โครงการเสนอขอรับ 
งบประมาณจาก อปท. 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
-ผู้สูงอายุ  
จ านวน 1,094 ราย 
-ผู้พิการ 
จ านวน 141 ราย 
-ผู้ป่วยเอดส ์
จ านวน 7 ราย 
-สมทบงบประมาณ 
ให้กับส านักงานหลัก 
ประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) 
ตาม พ.ร.บ.ประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
พ.ศ.2545 มาตรา 47 

193,460.- 
 
 
 
 

10,366,800.- 
 

1,920,000.- 
 

90,000.- 
 

177,000.- 

-ประชาชนภายเขต 
เทศบาลได้รับความรู ้
และการพัฒนา 
ด้านสุขภาพอนามัย 
 
- ผู้สูงอายุได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 
-ผู้พิการได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 
-ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน 
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 
-ประชาชนในเขต 
เทศบาลได้รับ
หลักประกัน 
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การฟื้นฟู 
สุขภาพ 
การรักษาสุขภาพ และ 
การป้องกันโรคอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลมุ 
 

-  อย่างน้อย  
3 โครงการ 
 
 
 
- จ านวนผู้ได ้
รับเบี้ย 
- จ านวนผู้ได ้
รับเบี้ย 
- จ านวนผู้ได ้
รับเบี้ย 
-ประชาชนในเขต 
เทศบาลได้เข้า 
ถึงหลักประกัน 
เพิ่มมากข้ึน 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี ๓  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
            
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี ๔ การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
  
  

1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสรมิ
และรักษาสภาพแวดล้อมท่ีด ี
2 เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกลู 
3 ลดปริมาณและควบคมุมลพิษ 
4 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
5 ควบคุมการสุขาภิบาลสถาน 
ประกอบการ 
 
1 ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
3 ขยายเขตน้ าประปา 
4 พัฒนาการวางผังเมือง 
 
 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะท างานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ก่อสร้างเขื่อนกันดินและก่อสรา้ง 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีเลียบคลองหัวโป่ง 
(ถนนเลียบคลองถึงกฤษดาดีเซล) 
(ชุมชนหัวโป่ง) 
 
2. โครงการตดิตั้งเสาน าทางยางพารา บริเวณ 
ริมคลองชลประทานนครชุมน ์ 
(ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา) 
 
3.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล
กระจับ 4/1 (ช่วงท้าย)(ซอยเป็ดพะโล้) 
(ชุมชนหนองตะแคงสร้างสรรค์) 

- ปริมาณขยะลดลง 
ประหยดังบประมาณ 
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
คสล. และก าแพงดิน 
 
 
 
- โดยท าการตดิตั้ง 
เสาน าทางยางพารา  
จ านวน 155.00 ต้น 
 
- โดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.  

280,400.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,080,000.- 
 
 
 
 

500,000-. 
 
 
 

498,000.- 

- ปริมาณขยะลดลง 
ประหยดังบประมาณ 
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนได้รบั 
ความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 
ในการใช้ถนน 
 
-การติดตั้งเสาน าทาง 
ยางพารา จ านวน 
155.00 ต้น 
 
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 

-ประชาชนมี 
ความรู้ในการคดั 
แยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จ านวนครัวเรือน/ 
ประชาชนที่ม ี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 
-ประชาชนท่ี 
สัญจรไปมา 
มีความปลอดภัย 
มากขึ้น 
- ประชาชนท่ีมี 
การคมนาคม 
สะดวกปลอดภยั 
มากขึ้น 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  4.ปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ าซอยเทศบาล

กระจับ 4/2 
 
 
 
5. ก่อสร้างรั้วประตูพร้อมปา้ยชื่อบริเวณ
สวนสาธารณะบึงกระจับ 
 
 
 
6. โครงการปรับปรุงเปลีย่นท่อเมนประปาซอย 
เทศบาลกระจับ 27 
 
 
 
7.โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา  
ซอยตรงข้ามโมบิล 
 
 
 
8. โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลโรงธูป 

- ก่อสร้างถนน  
คสล. และปรับปรุงราง
ระบายน้ า 2 ฝั่ง 
 
 
-ก่อสร้างรั้วประตู
พร้อมป้ายช่ือบริเวณ
สวนสาธารณะบึง
กระจับ 
 
- วางท่อเมนประปา 
P.V.C. พร้อมประตูน้ า 
3 จุด และหัวแกะ 
 
 
- วางท่อเมนประปา 
P.V.C. พร้อมประตูน้ า 
2 จุด และหัวแกะ 
 
 
- บ่อขนาด 6 นิ้ว 
พร้อมซัมเมอร์ส  
10 แรงม้า 

1,150,000.- 
 
 
 
 

5,000,000.- 
 
 
 
 

229,700.- 
 
 
 
 

179,000.- 
 
 
 
 

350,000.- 

- ถนน คสล. และ
ปรับปรุงรางระบายน้ า 
2 ฝั่ง 
 
 
-รั้วประตูพร้อมป้าย
ช่ือบริเวณ
สวนสาธารณะบึง
กระจับ 
 
- ประชาชนในเขต 
เทศบาลมีน้ าสะอาด 
ใช้ในการอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
และทั่วถึง 
- ประชาชนในเขต 
เทศบาลมีน้ าสะอาด 
ใช้ในการอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
และทั่วถึง 
- ประชาชนในเขต 
เทศบาลมีน้ าสะอาด 
ใช้ในการอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
และทั่วถึง 

จ านวนครัวเรือน/ 
ประชาชนท่ีมี 
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 
-เพื่อกันอาณาเขต
และป้องกันความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
-ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช้ใน 
การอุปโภค - 
บริโภค เพียงพอ 
ทั่วถึง 
-ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช้ใน 
การอุปโภค - 
บริโภค เพียงพอ 
ทั่วถึง 
-ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช้ใน 
การอุปโภค - 
บริโภค เพียงพอ 
ทั่วถึง 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  9. โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลโรงธูป 

 
 
 
 
10. โครงการตรวจสอบคณุภาพน้ าที่ได้มาตรฐานน้ า
อุปโภค -บริโภค 

- บ่อขนาด 6 นิ้ว 
พร้อมซัมเมอร์ส  
10 แรงม้า 
 
 
ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
จ านวน 9 หอถัง
ประปา 

350,000.- 
 
 
 
 

23,760.- 

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลมีน้ าสะอาด 
ใช้ในการอุปโภค - 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
และทั่วถึง 
-ประชาชนใน 
เทศบาลมีน้ าใช้ 
อุปโภค-บริโภค 
ได้คณุภาพตาม 
มาตรฐาน 

-ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช้ใน 
การอุปโภค - 
บริโภค เพียงพอ 
ทั่วถึง 
-ประชาชนใน 
เทศบาลมีน้ าใช้ 
อุปโภค-บริโภค 
ได้คณุภาพตาม 
มาตรฐาน 

 รวม 42   โครงการ  30,124,849.14   



 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการ 
  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินการ โครงการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

เหตุผลที่ไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1   
ด้านการพัฒนาจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
บริหาร 

1  สร้างจิตส านึกการมสี่วนร่วมในการอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบเอื้ออาทร 
2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ                                         
3  ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลขา่วสารและ
ประชาสมัพันธ์ 
4  ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้
5  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลกร 
6  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
7  ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏบิัติงาน 
8  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

1. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
 
 2. โครงการจัดงานวันเทศบาล  
 
3. โครงการช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภยัพิบัติ  
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วง
เทศบาลสงกรานต์   
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    
6. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่   
 
7. โครงการส ารวจตรวจเยีย่มผู้ประกอบการ   
 
8. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี  
 
9. โครงการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่าย
ให้มีประสิทธิภาพ 
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพยส์ิน 
 
11. อบรมคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุและคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 
12. โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

5,000.- 
 

10,000.- 
 

50,000.- 
 

20,000.- 
 

200,000.- 
 
- 
 
- 
 

500,000.- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

20,000.- 
 

-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากงานจัดเก็บรายไดม้ีบุคลากร 
ไม่เพียงพอ 
-เนื่องจากงานจัดเก็บรายไดม้ีบุคลากร 
ไม่เพียงพอ 
-เนื่องจากงานจัดเก็บรายไดม้ีบุคลากรไม่
เพียงพอ 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID- 19)  

 



 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินการ โครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชน 
14. โครงการตามแนวทางพระราชด าริ   
 
15. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
16.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน และภาคี
เครือข่าย   
 
17. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
18. โครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลต าบลกระจับ   
19. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล   
20. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้น า
ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน  
21.โครงการอบรมและศึกษาดูงานแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

30,000.- 
 

50,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

50,000.- 
 

60,000.- 
 

30,000.- 
 

450,000.- 
 
 

100,000.- 
 

-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเนื่องจากกรณี
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19)    
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19)  
 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19)  
 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินการ โครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2   
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต   
 
 
 

1 การพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพรอ้มก่อนเข้ารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2 การบริการการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา 
3 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานทีเ่หมาะสม 
4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5 การผลติและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
6 ส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
7 ส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการ และ
กิจกรรมของเยาวชน 
8 จัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให้
ครอบคลมุทั้งด้าน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อการรักษา พยาบาลรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ 
9 มีหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
ของรัฐ 
10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสังคม
สงเคราะห ์
11 จัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
สวนหย่อมและทางเดินเท้า 
12 จัดหาสถานท่ีออกก าลังกาย และสนามเด็กเล่น 

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
 
2. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทยีนพรรษา  
 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุและ
คณะท างานการขับเคลื่อนด้านผูส้งูอายุ   
4. ค่าจ้างเหมาการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า   
 
  
  

100,000.- 
 

5,000.- 
 

200,000.- 
 

13,560.- 
 

 

-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)  
-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID- 19) 
-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID- 19) 
-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID- 19) 
 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการด าเนินการ โครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  3  
 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสรมิและรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีด ี
2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 
3 ลดปริมาณและควบคมุมลพิษ 
4 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
 
1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
2 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 
3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

1. โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข 
“ท าดีตามรอยพอ” 
 2. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่าย
อาหาร   
 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลต าบล
กระจับ   

30,000.- 
 

30,000.- 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
-เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) 
 
 
 
 
 
-เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19)  

 รวม 28  โครงการ 2,063,560.-  
 



 

 

1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และ
พัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการด าเนินงานของ
เทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ประชาชนมีความสะดวกสบาย
เพ่ิมมากข้ึน 

2. การป้องกันและป้องปรามปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างท่ัวถึง 
5. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ สติ ปัญญา อย่างเหมาะสมทั่วถึง 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณะภัยต่าง ๆ  
8. การบริหารจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นสามารถลดปริมาณขยะครัวเรือนได้ 
9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขเบื้องต้นสามารถดูแลสังคมชุมชนของตนเองได้ 
10. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล 
12. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 60  

ซึ่งการด าเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงไม่
เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจ ากัด 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
     2.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนด
ขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็น
ส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็น แบบสอบถาม แบบ สัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
นั้น ๆ  
 2.1.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 
 



 

 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ 
(ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน  3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน  2  คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2  คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่ง 
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีก
ได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ทั้งนี้ ยังได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ 
รายละเอียด ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ ข้อที่ 
31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



 

 
 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ตามระเบียบที่อ้างถึงยังก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและ           
วัดความส าเร็จของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผล
ความสอดคล้องของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด า เนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบผลส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ก าหนด กรอบ 
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางติดตาม และ 
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้า (Progress) ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ใน 

การประเมินประสิทธิภาพ(Efficiency Evaluation) 
5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ 

ท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด (Overall Effect) คณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จ หรือความก้าวหน้า ของแผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ  
(Efficiency Evaluation) 

2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล  
( Effectiveness Evaluation) 

3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 
 



 

 
 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง และวิธีการที่ก าหนดโดย
สามารถ ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อน
เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา และ
คณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

 2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
  วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 

1) การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
2564 และในกรณีท่ีพบปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการ
ต่าง ๆ ส าเร็จลุลวงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       วิธีการติดตามแผนด าเนินงาน  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลกระจับ ติดตามการใช้
งบประมาณ และด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อม
ทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง 

2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน 

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแบบประเมินผลความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ(สิ้นรอบปีงบประมาณ) 
  
 



 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 25648 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นพิจาณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 18 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 62 
    3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.2  พันธกิจ (5) 
    3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
    3.4  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) 
    3.5  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ (15) 
    3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (12) 
    3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 90 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
    - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
    - การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
    - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
    - มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 
 

10 
3 
 
3 
 
2 
 
2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ/
หรือ จปฐ. 
    - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
    - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
    - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุ่นแรงของปัญหา 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
4. SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
    - การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
    - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  (ต่อ) 

5. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ 
    - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความ
ต้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(2) 
 
 

(2) 
 

 (2) 
 

4 
 
1 
 
 
1 
 
2 

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
    3.2 พันธกิจ 
 
 
 
    3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
    3.4 เป้าประสงค ์
 
 
 
    3.5 ตัวชีว้ัดและ 
ค่าเป้าหมายของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

 
1. มีลักษณะแสดงสถานที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ อปท. 
    - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
    - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
  
    - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์    
    - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
2. มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พ้ืนที่ 
    - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
    - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
    - มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
3. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ
ที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัด 
    - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
    - สามารถวัดได้ในเชิงประมาณและคุณภาพ 
5. ค่าเป้าหมาย 
    - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
    - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งในด้าน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
    3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
    3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

6. มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 
    - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
    - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
7. โครงการ/กิจกรรม 
    - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
    - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
8. โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
    - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
    - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 5 ปี  
(ในภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
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รวม 100 90 
 

หมายเหตุ  :  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจากเอกสาร รายงานแบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลกัเกณฑ์ไป
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินประจ าปีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา         

สามปี 

บรรจุใน            
เทศบัญญัติ  

ปี พ.ศ. 2560 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

66 44 66.67 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 29 29 100 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 9 90 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

25 14 56 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 13 16.67 
รวม 136 97 71.32 

 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
บรรจุใน            

เทศบัญญัติ  
ปี พ.ศ. 2561 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

38 38 100 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 55 27 49.09 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 9 75 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

73 19 26.03 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 7 2 28.57 
รวม 185 95 51.35 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

บรรจุใน            
เทศบัญญัติ  

ปี พ.ศ. 2562 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

39 28 71.79 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 47 20 42.55 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 4 50 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

71 15 21.13 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 2 33.33 
รวม 171 69 40.35 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน              
เทศบัญญัติ  

ปี พ.ศ. 2563 
(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

58 34 58.62 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 45 22 48.89 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 3 27.27 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

65 10 15.38 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 1 16.67 
รวม 185 70 37.84 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   136 โครงการ 

  บรรจุไว้ในเทศบญัญัติ   จ านวน    97 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  71.32   

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   185 โครงการ 

  บรรจุไว้ในเทศบัญญัต ิ   จ านวน    95 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  51.35 



 

 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 51.35 ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50  
โดยด าเนินการได้ในอัตราลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   171 โครงการ 

  บรรจุไว้ในเทศบัญญัต ิ   จ านวน    69 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  40.35 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   185 โครงการ 

  บรรจุไว้ในเทศบัญญัต ิ   จ านวน   70 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  37.84 
 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 37.84 ซ่ึงต่ ากว่าร้อยละ 50  
โดยด าเนินการได้ในอัตราลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลทั่วไป 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 12 ชุมชน จ านวน 384 คน  แยกเป็น  

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.21 และ เพศชาย จ านวน 172 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.79 
 อาย ุ ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18 รองลงมา  
อายุระหว่าง 51-60 ป ีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 อายุ 20-30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75   
อายุมากกว่า  60  ปี   จ านวน 66 คน  คิด เป็นร้ อยละ 17 .19  อายุ ร ะหว่าง 31 -40 ปี  จ านวน  
59 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.36  และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 ตามล าดับ   

 การศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับประถมศึกษา จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  38.28 รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาหรือหรือเทียบเท่า จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06  ระดับปริญญาตรี จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50  ระดับอ่ืน ๆ จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.55  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04  ตามล าดับ  

 อาชีพหลัก  ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพรับจ้าง จ านวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมาประกอบ
อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.94  ประกอบอาชีพเกษตรกร  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 ประกอบอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 และประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ตามล าดับ 

1. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10.91 40.89 39.84 7.81 0.52 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

11.46 43.49 34.11 8.07 2.86 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

9.38 38.28 38.02 10.68 3.65 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

8.07 39.58 40.63 8.85 2.86 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/ 
กิจกรรม 

9.64 35.67 41.15 10.16 3.39 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.59 37.76 44.01 7.29 2.34 
7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

10.94 40.89 39.46 8.33 3.39 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.11 35.68 41.15 9.38 4.69 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 12.50 38.28 37.76 6.77 4.69 

ภาพรวม 10.19 38.91 39.24 8.59 3.10 



 

สรุปผล ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.24  รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.91  
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.19  ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.59 และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  3.10 
ตามล าดับ 

 
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลทั่วไป 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 12 ชุมชน จ านวน 384 คน  แยกเป็น  

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212  คน คิดเป็นร้อยละ 55.21 และ เพศชาย จ านวน 172 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.79 
 อาย ุ ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18 รองลงมา  
อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 อายุ 20-30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75   
อายุมากกว่า  60  ปี   จ านวน 66 คน  คิด เป็นร้ อยละ 17 .19  อายุ ร ะหว่าง 31 -40 ปี  จ านวน  
59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36  และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 ตามล าดับ   
 การศึกษา ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  38.28 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาหรือหรือเทียบเท่า จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06  ระดับปริญญาตรี จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50  ระดับอ่ืน ๆ 
จ านวน 29 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.55  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04  ตามล าดับ  
 อาชีพหลัก  ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.42 รองลงมาประกอบ
อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.94  ประกอบอาชีพเกษตรกร  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 ประกอบอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 และประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ตามล าดับ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับในแต่ละยุทธศาสตร์ 

          ค่าเฉลี่ย                   ระดับความรู้สึก              การแปลค่าความหมาย 
    0 - 2.00   พอใจน้อยที่สุด  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2.01 - 4.00   พอใจน้อย  ความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย 
 4.01 - 6.00   พอใจปานกลาง  ความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง 
 6.01 - 8.00   พอใจมาก  ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก 
 8.01 - 10.00   พอใจมากที่สุด  ความพึงพอใจอยู่ระดับมากท่ีสุด 
 

 ระดับน้อยท่ีสุด  หมายถึง  ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลต าบล
กระจับจะต้องปรับปรุงการด าเนินการต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด 

ระดับน้อย  หมายถึง  ประชาชนค่อนข้างไม่ พึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 

 
 



 

 ระดับปานกลาง  หมายถึง  ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 ระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมี
ข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับมากที่สุด  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับใน 
แต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร อาทิเช่น การสนับสนุนให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การ
สร้างจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันแบบสังคมเอ้ืออาทร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เป็นต้น 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.32 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 6.36 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.26 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.20 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.07 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.17 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.20 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.32 

ภาพรวม 6.24 
  

สรุปผลในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ย  6.24  อยู่ในระดับ มาก  
ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย   
ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  อาทิเช่น  การด าเนินการของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี (สงกรานต์ , การจัดงาน   
วันส าคัญของชาติ , แห่เทียนพรรษา , ลอยกระทง ฯลฯ ) การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์   
การแจกเบี้ยยังชีพ การจัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน อสม.  การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.44 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 6.43 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.29 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.27 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.16 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.25 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.29 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/  กิจกรรม 6.40 

ภาพรวม 6.32 

สรุปผลในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ย  6.32 อยู่ในระดับ 
พอใจมาก  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาล  
ต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาทิเช่น                  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งการดูแลและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม   
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในคูคลอง การลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
การควบคุมสถานประกอบการ  เป็นต้น 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.55 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 5.98 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.37 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.35 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.19 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.36 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.39 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.49 

ภาพรวม 6.34 

สรุปผลในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ย  6.34 อยู่ในระดับ 
พอใจมาก  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาล
ต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
อาทิเช่น การก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตน้ าประปา เป็นต้น  
 

   ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.43 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 6.26 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.17 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.17 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.03 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.09 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.26 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.25 

ภาพรวม 6.21 



 

สรุปผลในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ย  6.21 อยู่ในระดับ 
พอใจมาก  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาล
ต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อาทิเช่น  การส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนารายได้ของประชาชน   
การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว   เป็นต้น 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 6.41 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 6.34 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.22 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.25 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.12 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.21 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.22 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.24 

ภาพรวม 6.25 

สรุปผลในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมเฉลี่ย  6.25 อยู่ในระดับ 
พอใจมาก  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาล
ต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ชุมชนนาเจริญ  2  คน 
1. ขอให้ท าถนนลาดยางเส้นข้าง Big C ให้สุดสาย เหลืออีก 100 เมตร (ที่เอกชน) 
2. อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

ชุมชนสามแยกกระจับ  5  คน 
1. น าชุมชนแต่ละชุมชนศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชน  
2. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
3. ประชาชนภายในชุมชน ได้รับข่าวสารจากผู้แทนชุมชนไม่ทั่วถึง 
4. ต้องการให้หมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลยกสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เทศบาลเพ่ือให้การบริหาร

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น 
5. อยากให้เทศบาลดูแลพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบให้ทั่วถึง 

ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนารวมใจพัฒนา  2  คน 
  1. ขอให้ทางเทศบาลช่วยตัดหญ้าบริเวณเครื่องออกก าลังกาย 
 2. มีความพึงพอใจกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล 

ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา  1  คน 
  1. แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดไว้มีความเหมาะสมดี แต่
การด าเนินงานจริงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง เช่น 
  - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ควรมีการเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน  
  - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ควรเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วม รับรู้ 
และแสดงความคิดเห็นของประชาชนให้ได้โดยมากและทั่วถึง 

ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า  5  คน 
 1.  อยากให้มีการพัฒนาในทุกด้านให้มากกว่านี้ 
 2. อยากให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายน้ า คูคลองต่าง ๆ เช่น ท่อตัน น้ าระบายช้า 
 3. ให้เทศบาลช่วยตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อนของน้ าประปา 
 4. ช่วยแก้ไขปัญหาน้ าขุ่น มีตะกอน 
 5. ช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน  

ชุมชนบึงกระจับ  2  คน 
  1. อยากให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไป 
  2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. การประเมินความพึงพอใจรายโครงการ 
    เทศบาลได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินโครงการในโครงการที่มีผลกระทบกับ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 

1) โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
3) โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดีตามรอยพ่อ” 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยการสุ่มแจกแบบสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลกระจับ จ านวน 120 ชุด ได้รับคืน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยแสดงเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย 
 1. จ านวนร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
  เพศชาย จ านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ     43.33 
  เพศหญิง จ านวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 

 2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ     5 
  20-30  ปี  จ านวน 15   คน  คิดเป็นร้อยละ     12.50 
  41-50 ปี  จ านวน 53   คน  คิดเป็นร้อยละ     44.17 
  51 ปี ขึ้นไป  จ านวน 46   คน  คิดเป็นร้อยละ     38.33 
 3. สถานะ 
  มีงานท า  จ านวน 91   คน  คิดเป็นร้อยละ     75.83 
  ไม่มีงานท า  จ านวน 29   คน  คิดเป็นร้อยละ     24.17 

 4. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 8     คน คิดเป็นร้อยละ     6.67 
  เกษตรกร  จ านวน 11   คน  คิดเป็นร้อยละ     9.17 
  รับราชการ  จ านวน 17   คน  คิดเป็นร้อยละ     14.17 
  หน่วยงานเอกชน  จ านวน 10   คน  คิดเป็นร้อยละ     8.33 
  รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 8   คน  คิดเป็นร้อยละ     6.67 
  ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 16   คน  คิดเป็นร้อยละ     13.33 
  รับจ้าง  จ านวน 30   คน  คิดเป็นร้อยละ     25 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  แม่บ้าน  ค้าขาย จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ     16.66 
 
 
 



 

 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID – 19) 

 ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น(intetval scale) เป็นการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(rating scale) ของ Likert Scale โดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 

 

 
  
 
 

                          คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
    คะแนนเฉลี่ย         ระดับความพงึพอใจ 
    4.24 – 5.04   มากที่สุด 
    3.43 – 4.23   มาก  
    2.62 – 3.42   ปานกลาง 
    1.81 – 2.61   น้อย 
    1.00 – 1.80   น้อยที่สุด 

  ระดับมากที่สุด หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลกระจับ 
  ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  แต่อาจมีข้อบกพร่องใน
บางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจบั
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
  ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบล
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
  ระดับน้อยท่ีสุด หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบล
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการตา่ง ๆ โดยเร็วท่ีสุด      

 n = 120 

ประเด็น / ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

 น้อย 
 (คน) 

น้อยที่สุด 
(คน) 

1.ท่านมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกัน 
โรคไวรัสโคโรนา  2019 มากน้อยเพียงใด  

15 
(12.50) 

43 
(35.83) 

51 
(42.50) 

8 
(6.67) 

3 
(2.50) 

3.49 

2.ท่านสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กับ
คนในชุมชนได้ 

21 
(17.50) 

39 
(32.50) 

47 
(39.17) 

7 
(5.83) 

6 
(5.00) 

3.52 

3.วัสดุที่ใช้ในการจัดท าหน้ากากอนามัย 
มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

19 
(15.83) 

36 
(30) 

49 
(40. 83) 

6 
(5.00) 

5 
(4.17) 

3.44 

4.ท่านสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปจดัท าหน้ากากอนามัยใช้
เองที่บ้านได/้ทุกคนในบ้านมีหน้ากากอนามัยใช้อย่าง
เพียงพอ 

13 
(10.83) 

46 
(38.33) 

41 
(34.17) 

9 
(7.50) 

11 
(9.17) 

3.34 

5.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่งชัดเจน 
 

12 
(10.00) 

40 
(33.33) 

58 
(48.33) 

7 
(5.83) 

3 
(2.50) 

3.43 

ค่าเฉลี่ย      3.44 

 สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  3.44  อยู่ในระดับ มาก 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19) ในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มาก  ต่อการด าเนินโครงการแต่อาจมีข้อบกพรอ่งในบางเรื่อง
เล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 

สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น   =    พิสัย      =   5 
                                             จ ำนวนช้ัน       6 
                                          =  0.8 
 



 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยการสุ่มแจกแบบสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลกระจับ จ านวน 120 ชุด ได้รับคืน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยแสดงเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย 
 1. จ านวนร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
  เพศชาย จ านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ     43.33 
  เพศหญิง จ านวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 

 2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ     5 
  20-30  ปี  จ านวน 15   คน  คิดเป็นร้อยละ     12.50 
  41-50 ปี  จ านวน 53   คน  คิดเป็นร้อยละ     44.17 
  51 ปี ขึ้นไป  จ านวน 46   คน  คิดเป็นร้อยละ     38.33 

 3. สถานะ 
  มีงานท า  จ านวน 91   คน  คิดเป็นร้อยละ     75.83 
  ไม่มีงานท า  จ านวน 29   คน  คิดเป็นร้อยละ     24.17 

 4. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 8     คน คิดเป็นร้อยละ     6.67 
  เกษตรกร  จ านวน 11   คน  คิดเป็นร้อยละ     9.17 
  รับราชการ  จ านวน 17   คน  คิดเป็นร้อยละ     14.17 
  หน่วยงานเอกชน  จ านวน 10   คน  คิดเป็นร้อยละ     8.33 
  รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 8   คน  คิดเป็นร้อยละ     6.67 
  ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 16   คน  คิดเป็นร้อยละ     13.33 
  รับจ้าง  จ านวน 30   คน  คิดเป็นร้อยละ     25 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  แม่บ้าน  ค้าขาย จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ     16.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

 ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน( intetval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ของ Likert Scale โดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 

 
 
 
 

                          คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
    คะแนนเฉลีย่         ระดับความพึงพอใจ 
    4.24 – 5.04   มากที่สุด 
    3.43 – 4.23   มาก  
    2.62 – 3.42   ปานกลาง 
    1.81 – 2.61   น้อย 
    1.00 – 1.80   น้อยที่สุด 
   ระดับมากที่สุด     หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนนิโครงการของเทศบาลต าบลกระจับ 
  ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  แต่อาจมีข้อบกพร่องใน
บางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจบั
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
  ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบล
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
  ระดับน้อยท่ีสุด หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบล
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการตา่ง ๆ โดยเร็วท่ีสุด      

 n = 120 

ประเด็น / ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

 น้อย 
 (คน) 

น้อยที่สุด 
(คน) 

1.การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล  

8 
(6.67) 

37 
(30.83) 

51 
(42.50) 

19 
(15.83) 

5 
(4.17) 

0.15 

2.ระยะเวลาในการจัดโครงการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม 

6 
(5.00) 

36 
(30.00) 

65 
(54.17) 

13 
(10.83) 

0 
(0) 

3.29 

3.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อการสอนมีความเพียงพอและ
เหมาะสม 

6 
(5.00) 

39 
(32.50) 

63 
(52.50) 

7 
(5.83) 

5 
(4.17) 

3.28 

4.ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 7 
(5.80) 

40 
(33.30) 

55 
(45.80) 

12 
(10.00) 

6 
(5.00) 

3.30 

5.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

12 
(10.00) 

31 
(33.33) 

62 
(51.67) 

12 
(10.00) 

3 
(2.50) 

3.31 

6.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี ้
 

9 
(7.50) 

44 
(36.67) 

56 
(46.67) 

9 
(7.50) 

2 
(1.67) 

3.41 

7.ความพึงพอใจภาพรวมของการด าเนินโครงการ 
 

8 
(6.67) 

42 
(35.00) 

59 
(49.17) 

7 
(5.83) 

4 
(3.33) 

0.67 

ค่าเฉลี่ย      2.52 

 สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  2.52  อยู่ในระดับ  น้อย จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความ
พึงพอใจ ของประชาชนต่อโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ  
น้อย  ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบลจะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 

สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น   =    พิสัย      =   5 
                                            จ ำนวนช้ัน        6 
                                          =  0.8 
 



 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดีตามรอยพ่อ” 

 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยการสุ่มแจกแบบสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลกระจับ จ านวน 120 ชุด ได้รับคืน 120 ชุด คิดเป็นร้อ ยละ 100  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยแสดงเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย 
 1. จ านวนร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
  เพศชาย จ านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ     43.33 
  เพศหญิง จ านวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 

 2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ     5 
  20-30  ปี  จ านวน 15   คน  คิดเป็นร้อยละ     12.50 
  41-50 ปี  จ านวน 53   คน  คิดเป็นร้อยละ     44.17 
  51 ปี ขึ้นไป  จ านวน 46   คน  คิดเป็นร้อยละ     38.33 

 3. สถานะ 
  มีงานท า  จ านวน 91   คน  คิดเป็นร้อยละ     75.83 
  ไม่มีงานท า  จ านวน 29   คน  คิดเป็นร้อยละ     24.17 

 4. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 8     คน คิดเป็นร้อยละ     6.67 
  เกษตรกร  จ านวน 11   คน  คิดเป็นร้อยละ     9.17 
  รับราชการ  จ านวน 17   คน  คิดเป็นร้อยละ     14.17 
  หน่วยงานเอกชน  จ านวน 10   คน  คิดเป็นร้อยละ     8.33 
  รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 8   คน  คิดเป็นร้อยละ     6.67 
  ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 16   คน  คิดเป็นร้อยละ     13.33 
  รับจ้าง  จ านวน 30   คน  คิดเป็นร้อยละ     25 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  แม่บ้าน  ค้าขาย จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ     16.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของโครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดีตามรอยพ่อ” 

 ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (intetval scale) เป็นการวัด 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ Likert Scale โดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 

 
 
 
 

                          คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
    คะแนนเฉลีย่         ระดับความพึงพอใจ 
    4.24 – 5.04   มากที่สุด 
    3.43 – 4.23   มาก  
    2.62 – 3.42   ปานกลาง 
    1.81 – 2.61   น้อย 
    1.00 – 1.80   น้อยที่สุด 

ระดับมากที่สุด      หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลกระจับ 
  ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  แต่อาจมีข้อบกพร่องใน
บางเรื่องเล็กน้อย  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบลกระจบั
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
  ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบล
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
  ระดับน้อยท่ีสุด หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาลต าบล
จะต้องปรับปรุงการด าเนินการตา่ง ๆ โดยเร็วท่ีสุด      

 n = 120 

ประเด็น / ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

 น้อย 
 (คน) 

น้อยที่สุด 
(คน) 

1.การประชาสัมพันธ์การด าเนินการโครงการทั่วถึง 
ทุกชุมชน 

12 
(10.00) 

39 
(32.50) 

55 
(45.83) 

12 
(10.00) 

2 
(1.67) 

0.46 

2.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 13 
(10.83) 

41 
(34.17) 

52 
(43.33) 

12 
(10.00) 

2 
(1.67) 

2.85 

3.ท่านมีความสุขมากน้อยเพียงใดจากการที่ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึง ในความส าเร็จของโครงการ 

10 
(8.33) 

33 
(27.50) 

63 
(52.50) 

14 
(11.67) 

0 
(0) 

2.77 

4.ท่านคิดว่าโครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมคีวามสุข  
“ท าดีตามรอยพ่อ” มีประโยชน์ตอ่ท่านและคนในพ้ืนท่ี 

13 
(10.83) 

30 
(25.00) 

64 
(53.33) 

10 
(8.33) 

3 
(2.50) 

2.78 

5.ท่านคิดว่าโครงการนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
สภาพแวดล้อมในชุมชนของท่านให้ดีขึ้นได ้

10 
(8.33) 

43 
(35.83) 

54 
(45.00) 

9 
(7.50) 

4 
(3.33) 

2.82 

6.ความพึงพอใจต่อผลส าเรจ็ของโครงการ 
 

13 
(10.83) 

31 
(25.83) 

63 
(52.50) 

13 
(10.83) 

0 
(0) 

2.81 

ค่าเฉลี่ย      2.41 

 สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  2.41 อยู่ในระดับ น้อย 
           จากการวิเคราะห์ข้อมลูระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อโครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดีตามรอยพ่อ” 
ในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ  น้อย  ซึ่งประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ซึ่งเทศบาล
ต าบลจะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 

สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น   =    พิสัย      =   5 
                                             จ ำนวนช้ัน       6 
                                          =  0.8 
 



 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ในปี พ.ศ. 2563 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้ โดยพิจารณา
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจ าแนกตามสาขาการ
พัฒนา ดังนี้ 
  1. ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร 
  รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและ  
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทัน
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย 
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเ ร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
  2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  จัดกิจกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลต าบลกระจับ ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชน 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และยังมีผู้ขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษต่าง ๆ โดยต้องสร้างเครือข่าย  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป 
  4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับ มีการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบ 
ความต้องการของประชาชน ในด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ า ซ่อมแซมไฟฟ้า ฝาบ่อพัก  
ระบบประปา ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนบางพ้ืนที่ ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมด
ไปได ้
  5. ด้านเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านนี้ให้หมดไปได้  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิต  ลดคนงาน ท าให้คนว่างงานเพิ่มขึ้น เทศบาลสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือโดยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 



 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 2.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  1. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับ
เป็นเมืองหน้าด่าน แก้ไขปัญหา น้ าท่วมอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าไปสู่  สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง เสริมสร้างอาชีพต่าง ๆ 
พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น พัฒนา สังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   2.1 ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
   2.2 ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าที่ต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและ
พยายามท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
   2.3 ควรพัฒนาระบบการจัดท าแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพ่ือให้จั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4 ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
โดยจะส่งผลดีในแง่การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   2.5 ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังส่ งผลต่อ
การด าเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการก าหนดนโยบายเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
   2.6 การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับปรุงให้
สอดคล้องคู่ขนาน เพ่ือเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ 
   2.7 ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน 
      2.8 การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มี
ความชัดเจนเรื่องข้อมูลและผู้ได้รับประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


