
            บันทึกขอความ 
สวนราชการ    งานวิเคราะหนโยบายและแผน   กองวิชาการและแผนงาน 

ท่ี     รบ  ๕๓๐๐๖ /                                           วันที่     ๑๐   กุมภาพันธ   ๒๕๕๗   

เร่ือง    เชิญประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

เรียน    ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและ

เสนอความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  นั้น   

 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                     

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น  จึงไดประสานประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  กําหนดการประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  ในวันศุกรท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗                

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ชั้น ๓  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และเห็นควรมีหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ พรอมแจงหัวหนา

สวนราชการเขารวมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกลาว เพื่อตอบขอซักถาม กรณีคณะกรรมการฯ 

มีขอสงสัย 

( นางสาวศศิชา  รัตนมุง )                     

เจาหนาทีวิ่เคราะหนโยบายและแผน 

 

   

 

 

 

       -เพ่ือโปรดพิจารณา     ทราบ     เห็นชอบ    อนุมติั 

(๑)..............……………………………………………… 

      (ลงช่ือ)..................................................หน.หนวยงาน 

(๒)............……………………………………................ 

     (ลงช่ือ)..............................................รองปลัดเทศบาล 

(๓).................................................................................... 

      

                              

        

                             -ความเห็น 

       ทราบ        เห็นชอบ       อนุมัติ 

(๔)........…………………………………………………. 

       (ลงช่ือ)................................................นายกเทศมนตร ี

                   



 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                        สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

                         ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                       กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั  

เรียน  (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล)   

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม                                 จํานวน     ๑     ฉบับ    

  ๒.สรปุรายงานการประชุมฯ                  จํานวน     ๑     ชุด 

  ๓.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน    ๑     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอ

สภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว

กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  น้ัน 

  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                            

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน   จึงขอเชิญทานในฐานะคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ   เขารวมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖   ในวันศุกร ท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา   ๑๔.๐๐ น.                          

ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ช้ัน ๓ อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ , ๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

........................................พิมพ/ตรวจ 

.....................................หน.หนวยงาน 

.................................รองปลัดเทศบาล 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 

“วิสัยทัศนจังหวัดราชบุรี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๗ 

วันศุกรที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗    เวลา  ๑๔.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมช้ัน  ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

********************** 

ระเบียบวาระที่  ๑    เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕๕๖ วันท่ี  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ือง  พิจารณารายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

                            ตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ือง  อื่นๆ  (ถามี) 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

 

 

***************** 

 

 

 

 

 



 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                        กุมภาพันธ    ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั  

เรียน  นายอําเภอบานโปง   

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม                       จํานวน     ๑     ฉบับ    

  ๒.สรปุรายงานการประชุมฯ                 จํานวน     ๑     ชุด 

  ๓.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน    ๑     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอ

สภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว

กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  น้ัน 

  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                          

มีประสิท ธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทอง ถ่ิน จึ งขอเ ชิญ  นางรัญชิดา  เมธาบวรนันท                    

ปลัดอําเภอบานโปง ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  เขารวม

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันศุกรท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา   ๑๔.๐๐ น.  ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ช้ัน ๓ อําเภอบานโปง            

จังหวัดราชบุรี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

..........................................พิมพ/ตรวจ 

......................................หน.หนวยงาน 

.................................รองปลัดเทศบาล 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 

 



โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ , ๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                        กุมภาพันธ    ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั  

เรียน  นายอําเภอบานโปง   

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม                       จํานวน     ๑     ฉบบั    

  ๒.สรปุรายงานการประชุมฯ                 จํานวน     ๑     ชุด 

  ๓.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน    ๑     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอ

สภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว

กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  น้ัน 

  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                          

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน จึงขอเชิญนายสุขี  วิเชียรทอง ทองถ่ินอําเภอบานโปง          

ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  เขารวมประชุมติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันศุกรท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗           

เวลา   ๑๔.๐๐ น.  ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ช้ัน ๓ อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ , ๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

“วิสัยทัศนจังหวัดราชบุรี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................พิมพ/ตรวจ 

......................................หน.หนวยงาน 

.................................รองปลัดเทศบาล 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 

“วิสัยทัศนจังหวัดราชบุรี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๗ 

วันศุกรที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗    เวลา  ๑๔.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมช้ัน  ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

********************** 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่แจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการฯ          -สวัสดีกรรมการทุกทาน ในวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ไมมีขอดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี ๒   

ระเบียบวาระที่  ๒  เรือ่ง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

        พัฒนาเทศบาล ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖  วันที่   ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประธานกรรมการฯ  จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  เม่ือ

วันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ท่ีผานมา ซึ่งทางฝายเลขาฯ ไดสรุปรายงาน

ประชุมรายละเอียดปรากฏตามท่ีไดแจกใหกรรมการทุกทานทราบแลว  

จํานวน  ๙  หนา  ขอใหทุกทานพิจารณาทีละหนา หากกรรมการทานใด 

จะแกไข หรือเพิ่มเติมขอเชิญ  หากไมมีทานใดขอแกไข เพิ่มเติม ขอมิติท่ี

ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๖ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ครับ 

 

มติที่ประชุม   -ท่ีประชุมยกมือรับรองรายงานประชุมฯ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

                            ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประธานกรรมการฯ  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ทองถ่ิน และเสนอความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน นําเสนอตอสภา 

-๒- 

 

ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง    

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตนใน

วันนี้จึงเรียนเชิญคณะกรรมการทุกทาน  เขารวมประชุมติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อนํา

ผลท่ีไดนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน  ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนิน

กิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาล ใหเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง

แทจริง 

เลขานุการฯ  ขอสรุปสาระสําคัญของรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  ท่ีไดแจกใหคณะกรรมการ

ทุกทานทราบแลว ประกอบดวย 

บทที่ ๑   บทนํา  หนาท่ี  ๑  ถึงหนาท่ี  ๓   กลาวถึงความสําคัญ

ของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  

บทที่ ๒  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  หนาท่ี  ๔  ถึงหนาท่ี  ๒๖  กลาวถึงระบบติดตาม

และประเมินผลเร่ิมจากการไดรับทรัพยากรไปดําเนินการ  โดยเทียบกับ

เวลา และติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน  เทียบกับเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว  และผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต และผลลัพธ  เปนไป

ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม   

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

ตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖   สรุปได  ดังนี้  (  หนา  ๑๓  - ๒๖ )   

แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ของเทศบาล

ตําบลกระจับ  ไดวางแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรการบริหารงาน ๕ 



ยุทธศาสตรการบริหารงาน  ไดแก  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

 

-๓- 

 

สังคมและคุณภาพชี วิต   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเมือง-การบริหาร  จํานวน ๔๒๖  โครงการ  งบประมาณรวมท้ังสิ้น 

๑๓๘,๕๓๒,๑๐๐  บาท   โดยแยกเปน ป พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน ๑๘๒  

โครงการ  งบประมาณ ๓๐,๕๓๔,๑๐๐   บาท  ป  พ .ศ .๒๕๕๗                 

จํ า น วน  ๑ ๒ ๓  โ ค ร ง ก า ร  งบประ ม า ณ  ๔ ๙ ,๖ ๕ ๘ ,๖ ๐ ๐  บา ท                            

ป พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน  ๑๒๑  โครงการ งบประมาณ ๕๘,๓๓๙,๔๐๐ บาท 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๕๖  สรุปได  ดังน้ี 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  โครงการท่ีระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน  ๔๑  โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  

๒๖  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๐  โครงการท่ีแลวเสร็จ จํานวน ๑๖ 

โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๑.๕๓ ยกเลิกโครงการ จํานวน ๔  โครงการ  

คิดเปนรอยละ ๑๕.๓๘ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  โครงการท่ีระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน ๕  โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓  

โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๖๐  โครงการท่ีแลวเสร็จ จํานวน ๒ โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖   ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ                  

คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  โครงการท่ี

ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๕๕ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ 

จํานวน  ๔๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๗.๓๙  โครงการท่ีแลวเสร็จ 

จํานวน ๓๗  โครงการ คิดเปนรอยละ ๘๖.๐๔  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖ 

โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๓.๙๕ 



๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โครงการท่ีระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๑๕  โครงการ                 

ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๓๐ 

 

-๔- 

 

โครงการท่ีแลวเสร็จ จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๖.๑๕  ยกเลิก

โครงการ จํานวน ๗  โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๓.๘๔ 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  โครงการท่ีระบุ

ในแผนพัฒนา จํานวน ๖๖ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  

๓๐  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๘  โครงการท่ีแลวเสร็จ จํานวน ๒๔ 

โครงการ  คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ 

รวมผลการดําเนินงานในประจําป พ.ศ.๒๕๕๖  โครงการท่ีระบุใน

แผนพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ดาน  จํานวนท้ังสิ้น  ๑๘๒  

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๑๕  โครงการ   โครงการท่ี

แลวเสร็จ จํานวน ๘๕  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๙๑  ยกเลิก

โครงการ จํานวน ๒๔  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๐.๘๖ โครงการท่ี

เพิ่มเติม จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕.๒๑ 

   การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๖    

งบประมาณรายจายสําหรับดําเนินกิจกรรมโครงการ ต้ังไว  รวมทั้งสิ้น   

จํานวน   ๒๐,๘๖๗,๒๖๐  บาท  

    เบิกจาย จํานวน ๑๕,๗๐๕,๒๑๘.๘๗ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๖ 

รายละเอียดดังน้ี 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังไว  จํานวน 

๑๓,๓๕๗,๐๐๐  บาท  เบิกจาย  จํานวน  ๑๑,๐๑๙,๐๐๐  บาท  คิดเปน

รอยละ  ๘๒.๔๙  

   ๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ต้ังไว  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

   เบิกจาย  จํานวน  ๑๖๘,๘๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๐ 



๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ต้ังไว  จํานวน  

๔,๘๘๗,๑๖๐ บาท  เบิกจาย  จํานวน  ๓,๕๔๐,๕๕๙.๘๗ บาท  คิดเปน

รอยละ ๗๒.๔๔ 

 

-๕- 

 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ต้ังไว  จํานวน ๓๘๖,๐๐๐ บาท เบิกจาย  จํานวน ๓๗๓,๘๐๐ 

บาท  คิดเปนรอยละ ๙๖.๘๓ 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ต้ังไว  จํานวน  

๒,๐๓๗,๑๐๐ บาท  เบิกจาย จํานวน  ๖๐๓,๐๕๙ บาท คิดเปนรอยละ  

๒๙.๖๐ 

ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

มีโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๕ 

โครงการ งบประมาณ จํานวน ๘,๓๙๖,๖๘๕  บาท ดําเนินการแลวเสร็จ

จํานวน ๕ โครงการ  เบิกจาย จํานวน ๘,๐๒๗,๔๑๕  บาท คิดเปนรอยละ 

๙๕.๖๐ 

   ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการที่ยกเลิกการดําเนินการ  

(หนา ๑๗ – ๑๙) 

   ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการที่ยกเลิกการดําเนินการ 

   ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการผังเมือง 

กองชาง 

๑.โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ ๔/๒  

ยกเลิกเนื่องจาก พื้นท่ีกอสรางเปนท่ีดินของเอกชน 

๒.โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ ๑๑ ยกเลิกเนื่องจาก 

ถนนทางหลวงยังไมมีทอระบายน้ําท่ีจะรองรับการระบายน้ําออกจากซอย

ดังกลาว 

กองการประปา 



๓.โครงการกอสรางวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ ๔/๑ (ซอยเปด

พะโล) ยกเลิกเนื่องจาก งบประมาณรายรับไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

๔.โครงการกอสรางวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ ๑๓ ยกเลิก

เนื่องจาก งบประมาณรายรับไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

 

-๖- 

 

   ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   สํานักปลัดเทศบาล 

๕.โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน  ยกเลิกเนื่องจาก มีงบประมาณไม

เพียงพอตอการเบิกจาย 

๖.โครงการจัดงานวันเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก เทศบาลมีการทําบุญเลี้ยง

พระชวงปใหมแลว 

   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๗.โครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)สัมพันธอําเภอบานโปง 

ยกเลิกเนื่องจาก อําเภอบานโปงงดการจัดการแขงขันกีฬา อสม. 

๘.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ยกเลิกเนื่องจาก โอนงบประมาณไปบูรณาการรวมกับโครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการรวมกนัขององคกรชุมชนเทศบาลตําบลกระจับ 

๙.โครงการติดต้ังเหล็กดัดพรอมมุงลวดอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลกระจับ(ดานบน)  ยกเลิกเนื่องจาก อาคารดานลางติดต้ัง

เหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยแลว 

๑๐.โครงการธรรมะนําทาง ยกเลิกเนื่องจาก   เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

กลุมเปาหมายแจงวาไมพรอมเขารับการอบรมเนื่องจากตองเตรียมตัวสอบ 

๑๑.โครงการสืบสานความรูจากครูภูมิปญญาทองถ่ิน ยกเลิกเนื่องจาก 

วิทยากรขอเลื่อนการอบรม 

๑๒.โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลกระจับ ยกเลิก

เนื่องจาก ดําเนนิการแตใชงบประมาณจากกองทุน สปสช. 



ยุทธศาสตรที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๓.โครงการคลองสวยน้ําใส  ยกเลิกเนื่องจาก ไมใชงบประมาณ

ดําเนินการ ประกอบกับมีคนดูแลประจําและมีแผนในการขุดลอก คูคลอง 

-๗- 

 

๑๔.โครงการสรางจิตสาํนึก รูสึกรักสิ่งแวดลอม ยกเลิกเนื่องจาก สวนใหญ

ไดรวมกิจกรรมสรางจิตสํานึกดูแลสาธารณะ เชน ทําความสะอาดวัดตางๆ  

ปลูกตนไมรวมกับบริษัทหางรานในพืน้ท่ี (ราชาเซรามคิ) 

ยุทธศาสตรที่ ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร 

   กองการประปา 

๑๕.โครงการจัดซื้อชุดจายสารเคมีอัตโนมัติ จํานวน ๓ ชุด  ยกเลิก

เนื่องจาก งบประมาณรายรับไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

๑๖.โครงการจัดซื้อเคร่ืองกรองหยาบติดต้ังแท็งกหอถังน้ําบาดาล จํานวน 

๒ เคร่ือง  ยกเลิกเนื่องจาก งบประมาณรายรับไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

   สํานักปลัดเทศบาล 

๑๗.อุดหนุนตามโครงการประสานการแกไขปญหายาเสพติด ยกเลิก

เนื่องจาก จังหวัดไมมีหนังหนังสือขอรับเงิน 

๑๘.โครงการรวมพลังตานยาเสพติดยกเลิกเนื่องจากอาํเภอจัดการอบรม 

๑๙.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง ยกเลกิเนื่องจาก ผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงาน ไดอบรมศึกษาดูงานรวมกับ  อสม.และกรรมการ

ชุมชน  

๒๐.โครงการศูนยประสานการพัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกิจฯ 

ยกเลิกเนื่องจาก จังหวัดไมมีหนังสือขอรับเงิน 

๒๑.โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก พนักงานสวนใหญ

เขารวมการอบรมตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว 



๒๒.โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ยกเลิก

เนื่องจาก จาํนวน สมาชิก อปพร. ท่ีสมัครใจเขารับการอบรมทบทวนมี

จํานวนนอย 

๒๓.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองตนใหแกประชาชน 

ยกเลิกเนื่องจาก  งบประมาณไมเพียงพอ 

 

-๘- 

 

๒๔.โครงการสนับสนนุการปองกันอุบัติเหตุในชวงวันหยุดเทศกาล ยกเลิก

เนื่องจาก เทศบาลไมมีจุดบริการชวงวันหยุดราชการ 

การความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(หนา ๒๑ – ๒๖ ) 

 เทศบาลตําบลกระจับ ไดดําเนินการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในเขตเทศบาลตอผลการดําเนินงานของเทศบาลใน

ยุทธศาสตร ๕ ดาน  โดยการสุมกลุมตัวอยาง  จํานวน  ๓๘๑  ตัวอยาง   

   ผลการสํารวจสรุปผลได  ดังน้ี 

 -ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับ พอใจปานกลาง  คิดเปนรอยละ  ๖๙.๒๐ ไมพอใจ 

คิดเปน  รอยละ ๑๘.๑๑  พอใจมาก คิดเปนรอยละ  ๑๒.๖๒ 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ

เทศบาลในแตละยุทธศาสตร 

 โดยวัดระดับความพึงพอใจเปนคะแนน   ๐  ถึง   ๑๐  ในแตละ

ประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลวจะได

คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบงระดับความพึงพอใจเปน  ๓ ระดับ ซึ่งมี

เกณฑการพจิารณา  คือ   

ชวงกวางระหวางระดับชั้น(คะแนนสูงสุด–คะแนนตํ่าสุด)=(๑๐-๐) = ๓.๓๓ 

                            จํานวนชั้น                  ๓ 

   คาเฉลี่ย                ระดับความรูสึก                การแปลคาความหมาย 



              ๐ – ๓.๓๓  ไมพอใจ       ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

           ๓.๓๔ – ๖.๖๖  พอใจ         ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

                  ๖.๖๗ – ๑๐.๐๐ พอใจมาก      ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

 

 

-๙- 

 

   ผลการสํารวจสรุปผลได  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง   

คะแนนเฉลี่ย ๕.๒๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 

มีขอบกพรองในบางเร่ืองซึ่งตองปรับปรุงใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรที่  ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

คะแนนเฉลี่ย ๕.๑๗  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 

มีขอบกพรองในบางเร่ืองซึ่งตองปรับปรุงใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรที่  ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  

คะแนนเฉลี่ย  ๕.๓๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                

มีขอบกพรองในบางเร่ืองซึ่งตองปรับปรุงใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรที่  ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คะแนนเฉลี่ย  ๖.๒๗  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 

มีขอบกพรองในบางเร่ืองซึ่งตองปรับปรุงใหดีข้ึน 

   ยุทธศาสตรที่ ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร   

คะแนนเฉลี่ย  ๖.๓๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มี

ขอบกพรองในบางเร่ืองซึ่งตองปรับปรุงใหดีข้ึน 

ประธานกรรมการฯ  จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖  ของเทศบาลตําบลกระจับ ท่ีเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ไดแจงใหกรรมทุกทานทราบ ไมทราบวามีกรรมการทาน

ใดมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม  หากไมมีขอความเห็นชอบ



คณะกรรมการฯ ผานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบลกระจับครับ 

 

มติท่ีประชุม   -ท่ีประชุมยกมือใหความเห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผล 

   แผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบลกระจับ            

 

-๑๐- 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ือง  อื่นๆ  (ถามี) 

ประธานกรรมการฯ  หากกรรมการไมมีเร่ืองอื่นใด ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานท่ี

ไดเสียสละเวลาเขารวมการประชุมในคร้ังนี้ ทําใหการประชุมสําเร็จลุลวง

ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ขอปดประชุม 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

 

 

***************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลกระจับ 

เรื่อง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖ 

-------------------------------- 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ  ๒๙ (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและ

เสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  โดยใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา    

สามสิบวัน น้ัน   

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน จึงขอประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  ใหทราบโดยทั่วกันดังน้ี 

ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๖  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา ตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา ๕ ดาน  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๘๒  โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๑๕  โครงการ   

โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๘๕  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๙๑  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๒๔  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๒๐.๘๖ โครงการที่เพิ่มเติม จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕.๒๑ แยกเปน 

                ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน  ๔๑ 

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒๖  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๐  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๑๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๑.๕๓ ยกเลิกโครงการ จํานวน ๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๑๕.๓๘ 

 



                ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๕  โครงการ ต้ัง

งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๖๐  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๒ โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ 

                 ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๕๕ 

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๔๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๗.๓๙  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๓๗  โครงการ คิดเปนรอยละ ๘๖.๐๔  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๓.๙๕ 

                 ๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน ๑๕ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๓๐ 

โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๖.๑๕  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๗  โครงการ คิด

เปนรอยละ ๕๓.๘๔ 

-๒- 

 

                  ๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๖๖ 

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๓๐  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๘  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๒๔ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ 

  การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๖    

                   ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย สํ า ห รั บ ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร  ต้ั ง ไ ว ร ว ม ทั้ ง สิ้ น                               

จํานวน ๒๐,๘๖๗,๒๖๐  บาท  เบิกจาย จํานวน ๑๕,๗๐๕,๒๑๘.๘๗ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๖ 

รายละเอียดดังน้ี 

                   ๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังไว  จํานวน ๑๓,๓๕๗,๐๐๐  บาท  

เบิกจาย  จํานวน  ๑๑,๐๑๙,๐๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ  ๘๒.๔๙  

                   ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ต้ังไว  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจาย  จํานวน  

๑๖๘,๘๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๐ 

                   ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ต้ังไว  จํานวน  ๔,๘๘๗,๑๖๐ บาท  

เบิกจาย  จํานวน  ๓,๕๔๐,๕๕๙.๘๗ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๒.๔๔ 

                   ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังไว  จํานวน 

๓๘๖,๐๐๐ บาท เบิกจาย  จํานวน ๓๗๓,๘๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๙๖.๘๓ 

                   ๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ต้ังไว จํานวน  ๒,๐๓๗,๑๐๐ บาท  

เบิกจาย จํานวน  ๖๐๓,๐๕๙ บาท คิดเปนรอยละ  ๒๙.๖๐ 

ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 



                   โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ 

จํานวน ๘,๓๙๖,๖๘๕  บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน ๕ โครงการ  เบิกจาย จํานวน ๘,๐๒๗,๔๑๕  บาท 

คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๐ 

  ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการผังเมือง 

                    ๑.โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจบั ๔/๒  ยกเลิกเน่ืองจาก 

พื้นที่กอสรางเปนที่ดินของเอกชน 

                    ๒.โครงการกอสรางทอระบายนํ้าซอยเทศบาลกระจบั ๑๑ ยกเลกิเน่ืองจาก ถนนทางหลวงยัง

ไมมีทอระบายนํ้าทีจ่ะรองรับการระบายนํ้าออกจากซอยดังกลาว 

                    ๓.โครงการกอสรางวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ ๔/๑ (ซอยเปดพะโล) ยกเลิก

เน่ืองจาก งบประมาณรายรับไมเพียงพอตอการเบกิจาย 

                    ๔.โครงการกอสรางวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ ๑๓ ยกเลิกเน่ืองจาก งบประมาณ

รายรับไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

-๓- 

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

                    ๕.โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน  ยกเลกิเน่ืองจาก มงีบประมาณไมเพียงพอตอการ

เบิกจาย 

                    ๖.โครงการจัดงานวันเทศบาล ยกเลิกเน่ืองจาก เทศบาลมกีารทําบุญเลี้ยงพระชวงปใหมแลว 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต 

                    ๗.โครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)สัมพันธอําเภอบานโปง ยกเลกิเน่ืองจาก 

อําเภอบานโปงงดการจัดการแขงขันกีฬา อสม. 

                    ๘.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ยกเลกิเน่ืองจาก โอน

งบประมาณไปบรูณาการรวมกบัโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการรวมกันขององคกรชุมชน

เทศบาลตําบลกระจบั 

                    ๙.โครงการติดต้ังเหล็กดัดพรอมมุงลวดอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจบั  

ยกเลกิเน่ืองจาก อาคารดานลางติดต้ังเหล็กดัดเพื่อความปลอดภัยแลว 

                    ๑๐.โครงการธรรมะนําทาง ยกเลิกเน่ืองจาก เด็กและเยาวชนในโรงเรียนกลุมเปาหมายแจงวา

ไมพรอมเขารบัการอบรมเน่ืองจากตองเตรียมตัวสอบ 

                    ๑๑.โครงการสืบสานความรูจากครูภูมปิญญาทองถ่ิน ยกเลิกเน่ืองจาก วิทยากรขอเลื่อนการ

อบรม 



                    ๑๒.โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลกระจับ ยกเลิกเน่ืองจาก ดําเนินการ

แตใชงบประมาณจากกองทุน สปสช. 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

          ๑๓.โครงการคลองสวยนํ้าใส  ยกเลกิเน่ืองจาก ไมใชงบประมาณดําเนินการ ประกอบกับมีคน

ดูแลประจําและมีแผนในการขุดลอก คูคลอง 

                     ๑๔.โครงการสรางจิตสํานึก รูสึกรักสิ่งแวดลอม ยกเลิกเน่ืองจาก สวนใหญไดรวมกจิกรรม

สรางจิตสํานึกดูแลสาธารณะ เชน ทําความสะอาดวัดตางๆ  ปลูกตนไมรวมกบับริษัทหางรานในพื้นที่ (ราชา

เซรามิค) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร 

          ๑๕.โครงการจัดซื้อชุดจายสารเคมีอัตโนมัติ จํานวน ๓ ชุด  ยกเลิกเน่ืองจาก งบประมาณ

รายรับไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

          ๑๖.โครงการจัดซื้อเครื่องกรองหยาบติดต้ังแทง็กหอถังนํ้าบาดาล จํานวน ๒ เครื่อง  ยกเลิก

เน่ืองจาก งบประมาณรายรับไมเพียงพอตอการเบกิจาย 

 

-๔- 

 

                     ๑๗.อุดหนุนตามโครงการประสานการแกไขปญหายาเสพติด ยกเลิกเน่ืองจาก จงัหวัดไมมี

หนังหนังสอืขอรบัเงิน 

                     ๑๘.โครงการรวมพลังตานยาเสพติดยกเลกิเน่ืองจากอําเภอจัดการอบรม 

                     ๑๙.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศของคณะผูบรหิาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน ลกูจาง ยกเลิกเน่ืองจาก ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ไดอบรมศึกษาดูงานรวมกับ  

อสม.และกรรมการชุมชน  

                     ๒๐.โครงการศูนยประสานการพฒันาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกจิฯ ยกเลิกเน่ืองจาก 

จังหวัดไมมีหนังสือขอรับเงิน 

                     ๒๑.โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ยกเลิกเน่ืองจาก พนักงานสวนใหญเขารวมการอบรม

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว 

                     ๒๒.โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ยกเลิกเน่ืองจาก จํานวน 

สมาชิก อปพร. ทีส่มัครใจเขารบัการอบรมทบทวนมจีํานวนนอย 

                     ๒๓.โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการดับเพลงิเบือ้งตนใหแกประชาชน ยกเลิกเน่ืองจาก  

งบประมาณไมเพียงพอ 



                     ๒๔.โครงการสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุในชวงวันหยุดเทศกาล ยกเลิกเน่ืองจาก เทศบาล

ไมมีจุดบริการชวงวันหยุดราชการ 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

         ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระจับในภาพรวม ดังนี ้

                    -ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  พบวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานอยูในระดับ พอใจปานกลาง  คิดเปนรอยละ  ๖๙.๒๐ ไมพอใจ 

คิดเปน  รอยละ ๑๘.๑๑  พอใจมาก คิดเปนรอยละ  ๑๒.๖๒ 

                   -ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในแตละยุทธศาสตร 

                    ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง คะแนนเฉลี่ย ๕.๒๐ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

                    ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพฒันาดานเศรษฐกจิ คะแนนเฉลี่ย ๕.๑๗  ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในระดับปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรือ่งซึง่ตองปรบัปรุงใหดีข้ึน 

                    ยุทธศาสตรท่ี  ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ย  ๕.๓๐ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

                    ยุทธศาสตรท่ี  ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คะแนนเฉลี่ย ๖.๒๗ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีขอบกพรองในบางเรือ่งซึง่ตองปรบัปรุงใหดีข้ึน 

 

-๕- 

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร คะแนนเฉลี่ย  ๖.๓๐ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

          ทั้งน้ี  หากทานใดมีมีขอสงสัย หรือมีความประสงคเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ สามารถติดตอ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่        กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            บันทึกขอความ 
สวนราชการ    งานวิเคราะหนโยบายและแผน   กองวิชาการและแผนงาน 

ท่ี     รบ  ๕๓๐๐๖ /                                                          วันที่       กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  

เรื่อง    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั พ.ศ.๒๕๕๖ 

เรียน   หัวหนากองวิชาการและแผนงาน 

  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ไดจัดสงรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  ใหเทศบาล เพื่อใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุง แกไข แผนพัฒนาใหนําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินนํารายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ทั้งน้ีใหปดประกาศโดย

.........................................พิมพ/ตรวจ 

......................................หน.หนวยงาน 

.................................รองปลัดเทศบาล 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 



เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  จึงเห็นควรนํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

กระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อนําเสนอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สวน

ราชการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนําเสนอนายกเทศมนตรีลงนามในประกาศ

และหนังสือที่แนบเสนอมาพรอมน้ี 

(นางสาวศศิชา  รัตนมุง) 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

   

 

 

 

 

                                                        

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                                             สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                       กุมภาพันธ   ๒๕๕๗ 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖                  

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

สิ่งทีส่งมาดวย   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖      จํานวน   ๑     เลม 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  น้ัน 

 

       -เพ่ือโปรดพิจารณา      เห็นชอบ     ลงนาม 

(๑)..............……………………………………………… 

      (ลงช่ือ)..................................................หน.หนวยงาน 

(๒)............……………………………………................ 

     (ลงช่ือ)..............................................รองปลัดเทศบาล 

(๓).................................................................................... 

      

                              

        

                             -ความเห็น 

             เห็นชอบ         ลงนาม 

(๔)........…………………………………………………. 

       (ลงช่ือ)................................................นายกเทศมนตร ี

                  / /  



  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน  จึงขอสงรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖  เพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

               ( นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว ) 

                                             ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

                                                               เทศบาลตําบลกระจบั 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔,๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                        กุมภาพันธ    ๒๕๕๗ 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖                   

เรียน ( คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน , ประธานชุมชนทุกชุมชน , ผูมสีวนเกี่ยวของ ) 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ประกาศฯ                            จํานวน      ๑     ชุด 

  ๒.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖   จํานวน     ๑    เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

“วิสัยทัศนจงัหวัดราชบรุี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................ราง/พิมพ 

......................................หน.หนวยงาน 

.................................รองปลัดเทศบาล 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 

 



คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  น้ัน 

   ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๓)   จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  เพื่อใหทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

พรอมน้ี  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

                    ( นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย ) 

                                                           นายกเทศมนตรตํีาบลกระจบั 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔,๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                      กุมภาพันธ   ๒๕๕๖ 

เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖             

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจบั 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.สําเนาประกาศฯ              จํานวน      ๑๗      ชุด 

                    ๒.รายงานการติดตามและประเมินผลฯ            จํานวน      ๑๗     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความ

 

.........................................พิมพ/์ตรวจ 

....................................หน.หน่วยงาน 

................................รองปลดัเทศบาล 

.......................................ปลดัเทศบาล 

..................../...................../............... 

“วิสัยทศันจงัหวัดราชบรุี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอ

สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  น้ัน 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน   ผูบรหิารทองถ่ินจงึขอเสนอญัตติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

พรอมน้ี            

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณานําเสนอสภาเทศบาลทราบตอไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                     ( นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย ) 

                      นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔,๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจบั 

          -นายกเทศมนตรี ไดเสนอรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล

ตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  

เพื่อแจงสภาฯ ทราบ 

          -เห็นควรนําเขาบรรจุในวาระการ 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

( นางสาวอารียา  พิทักษภากร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระจับ 

 

 

 

.........................................พิมพ/์ตรวจ 

....................................หน.หน่วยงาน 

................................รองปลดัเทศบาล 

.......................................ปลดัเทศบาล 

..................../...................../............... 

“วิสัยทัศนจงัหวัดราชบรุี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  

คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕๕๗ 

วันศุกรท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗     

ณ  หองประชุมชัน้  ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  อ.บานโปง  จ.ราชบรีุ 

********************** 

ผูมาประชมุ 

  ๑.นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ผูแทนประชาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒.นางอังคณา  ฤทัยคงถาวร สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 

  ๓.นางรญัชิดา  เมธาบวรนันท ปลัดอําเภอบานโปง   กรรมการ 

  ๔.นายสงัด  ผองดี  ผอ.โรงเรียนวัดจันทาราม   กรรมการ 

             ใหนําเขาบรรจุในวาระการประชุม  

สภาเทศบาลฯ   สมัยสามญั  สมัยที่ ๔   

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

( นายมนัส  ใจเจน) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๕.นายไพฑูรย  ธรรมนิตย  ผจก.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะดอนบอสโก  กรรมการ 

  ๖.นายธนกร  ขุนทองแกว  ปลัดเทศบาลตําบลกระจบั   กรรมการ 

  ๗.นางสาวศรรวีร  จิตคํา  รองปลัดเทศบาลตําบลกระจบั  กรรมการ 

ผูไมมาประชุม  

๑.นายบุญหลง  สนลอย  สมาชิกสภาเทศบาล   ติดภารกิจ 

  ๒.นางสาวณัฐกานต  ดานกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล   ติดภารกิจ 

  ๓.นายสุขี  วิเชียรทอง  ทองถ่ินอําเภอบานโปง    ติดราชการ 

  ๔.นายภวัต  สุเสงี่ยม  ผูแทนประชาคม    ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑.นางสาวสมใจ  ศรีเอี่ยม  ผอ.กองการศึกษา 

  ๒.นางธัญภัส  กําเหนิดแจง ผอ.กองคลงั 

  ๓.นางกฤติกา  เทพยุหะ  หน.ฝายการเงินและบัญชี 

  ๔.นายนิกร  ศรีพทุธโธ  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

  ๕.นางระเบียบ  วราสินธุ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

  ๖.นางสาวอารียา  พิทักษภากร หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

  ๗.นางสาวศศิชา  รัตนมุง  จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 

เปดประชุม เวลา ๑๔.๐๐  น. ที่ ประชุมพร อม  คณะกรรมการมาครบองคประชุม                            

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลฯ   กลาวเปดประชุม 

 

 

-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง   ท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายธนกร  ขุนทองแกว          สวัสดีกรรมการทุกทานการประชุมในวันน้ีเปนการประชุมเพือ่ติดตามและประ 

ปลัดเทศบาล  เมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งจากขอสังเกตในที่ประชุมครัง้ที่แลว มีการทําเพิ่มใน 

เรื่องของการประเมินความพึงพอใจวามีความพอใจอยูในระดับใด และยังตองปรบัใน

การติดตามฯ ควรมีการติดตามฯ ปละ ๒ ครั้ง และควรกําหนดประเมินความพึง

พอใจบางโครงการ เชน โครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่ใชงบประมาณมาก  ๒ 



โครงการ  โครงการแจกเบี้ยยังชีพ เพื่อนํามาปรบัปรุงใหผลการประเมินความพงึ

พอใจสงูข้ึน  สวนในการประชุมควรมกีารกําหนดตัวช้ีวัดวาเปนอยางไรกอนการ

ประเมินและการติดตามที่ดีตองตามเปนระยะ ถาติดตามตอนทายเลยอาจไมมี

ประโยชน ตอไปขอเรียนเชิญนายสมพงษฯ ประธานคณะกรรมการฯ ดําเนินกาตอ

ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เร่ือง รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

         พัฒนาเทศบาล คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี   ๖  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  เมื่อวันที่ ๖ 

ประธานกรรมการ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ที่ผานมา ซึ่ งทางฝายเลขาฯ ไดสรุปรายงานประชุม

รายละเอียดปรากฏตามที่ไดแจกใหกรรมการทุกทานทราบแลว  จํานวน  ๙  หนา  

ขอใหทุกทานพิจารณาทลีะหนา หากกรรมการทานใด จะแกไข หรือเพิ่มเติมขอเชิญ  

หากไมมีทานใดขอแกไข เพิ่มเติม ขอมิติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖  วันที่  

๖ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ ครับ 

มติท่ีประชุม   -ไมมีการแกไข และทีป่ระชุมยกมือรับรองรายงานประชุมฯ จํานวน ๗ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ือง  พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

                            ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ประธานกรรมการ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน และเสนอความ

คิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถ่ิน เพื่อให

ผูบริหารทองถ่ิน นําเสนอตอสภาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกนัอยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง 

-๓- 

 

ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตนในวันน้ีจึง

เรียนเชิญคณะกรรมการทุกทาน  เขารวมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อนําผลที่ไดนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

ใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาล ให

เกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางแทจริง 



นางสาวอารียา  พิทักษภากร ขอสรุปสาระสําคัญของรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ  เทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๖  ที่ไดแจกใหคณะกรรมการทกุทานทราบ

แลว ประกอบดวย 

บทท่ี ๑   บทนํา  หนาที่  ๑  ถึงหนาที่  ๓   กลาวถึงความสําคัญของการ

ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  

บทท่ี ๒  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หนาที่  ๔  ถึงหนาที่  ๒๖  กลาวถึงระบบติดตามและประเมินผลเริ่มจาก

การไดรับทรัพยากรไปดําเนินการ  โดยเทียบกับเวลา และติดตามความกาวหนาของ

ผลการดําเนินงาน  เทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว  และผลที่เกิดข้ึนทั้งในสวนของ

ผลผลิต และผลลัพธ  เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม   

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล

กระจับ พ.ศ.๒๕๕๖   สรุปได  ดังน้ี  (  หนา  ๑๓  - ๒๖ )   

แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ของเทศบาลตําบล

กระจับ  ไดวางแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรการบริหารงาน ๕ ยุทธศาสตร

การบริหารงาน  ไดแก  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  จํานวน ๔๒๖  โครงการ  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๓๘,๕๓๒,๑๐๐  บาท   โดยแยกเปน ป พ.ศ.๒๕๕๖  

จํานวน ๑๘๒  โครงการ  งบประมาณ ๓๐,๕๓๔,๑๐๐  บาท  ป พ.ศ.๒๕๕๗                 

จํานวน ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๖๕๘,๖๐๐ บาท ป พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน  

๑๒๑  โครงการ งบประมาณ ๕๘,๓๓๙,๔๐๐ บาท 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๕๖  สรุปได  ดังนี้ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน  ๔๑  โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒๖ 

-๔- 

 

โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๐  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๑๖ โครงการ คิด

เปนรอยละ ๖๑.๕๓ ยกเลิกโครงการ จํานวน ๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๑๕.๓๘ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา 

จํานวน ๕  โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓  โครงการ คิดเปนรอยละ 



๒.๖๐  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖  ยกเลิก

โครงการ จํานวน ๑  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน ๕๕ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๔๓  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๓๗.๓๙  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๓๗  โครงการ คิดเปนรอยละ 

๘๖.๐๔  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๓.๙๕ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๑๕ โครงการ ต้ังงบประมาณ

ดําเนินการ จํานวน  ๑๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๓๐ โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๖.๑๕  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๗  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๕๓.๘๔ 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน ๖๖ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๓๐  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๘  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๒๔ โครงการ  คิดเปนรอยละ 

๘๐.๐๐  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖  โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ 

รวมผลการดําเนินงานในประจําป  พ.ศ.๒๕๕๖  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ดาน  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๘๒  โครงการ ต้ัง

งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๑๕  โครงการ   โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๘๕  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๙๑  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๒๔  โครงการ คิดเปน

รอยละ ๒๐.๘๖ โครงการที่เพิ่มเติม จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕.๒๑ 

   การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๖    

งบประมาณรายจายสําหรับดําเนินกิจกรรมโครงการ ต้ังไว  รวมท้ังสิ้น   จํานวน   

๒๐,๘๖๗,๒๖๐  บาท  

    เบิกจาย จํานวน ๑๕,๗๐๕,๒๑๘.๘๗ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๖ 

รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังไว  จํานวน ๑๓,๓๕๗,๐๐๐  

บาท  เบิกจาย  จํานวน  ๑๑,๐๑๙,๐๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ  ๘๒.๔๙  

-๕- 

 

   ๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ต้ังไว  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

   เบิกจาย  จํานวน  ๑๖๘,๘๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๐ 



๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ต้ังไว  จํานวน  ๔,๘๘๗,๑๖๐ 

บาท  เบิกจาย  จํานวน  ๓,๕๔๐,๕๕๙.๘๗ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๒.๔๔ 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังไว  

จํานวน ๓๘๖,๐๐๐ บาท เบิกจาย  จํานวน ๓๗๓,๘๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ 

๙๖.๘๓ 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ต้ังไว  จํานวน  ๒,๐๓๗,๑๐๐ 

บาท  เบิกจาย จํานวน  ๖๐๓,๐๕๙ บาท คิดเปนรอยละ  ๒๙.๖๐ 

ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

มีโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๕ โครงการ 

งบประมาณ จํานวน ๘,๓๙๖,๖๘๕  บาท ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน ๕ โครงการ  

เบิกจาย จํานวน ๘,๐๒๗,๔๑๕  บาท คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๐ 

   ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ  

(หนา ๑๗ – ๑๙) 

   ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการผังเมือง 

กองชาง 

๑.โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจบั ๔/๒  ยกเลิก

เน่ืองจาก พื้นที่กอสรางเปนที่ดินของเอกชน 

๒.โครงการกอสรางทอระบายนํ้าซอยเทศบาลกระจบั ๑๑ ยกเลกิเน่ืองจาก ถนนทาง

หลวงยังไมมีทอระบายนํ้าทีจ่ะรองรบัการระบายนํ้าออกจากซอยดังกลาว 

กองการประปา 

๓.โครงการกอสรางวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ ๔/๑ (ซอยเปดพะโล) 

ยกเลกิเน่ืองจาก งบประมาณรายรบัไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

๔.โครงการกอสรางวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ ๑๓ ยกเลิกเน่ืองจาก 

งบประมาณรายรบัไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

   ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   สํานักปลัดเทศบาล 

๕.โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน  ยกเลิกเน่ืองจาก มงีบประมาณไมเพียงพอ

ตอการเบิกจาย 

-๖- 

 



๖.โครงการจัดงานวันเทศบาล ยกเลิกเน่ืองจาก เทศบาลมีการทําบญุเลี้ยงพระชวงป

ใหมแลว 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต 

   กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

๗.โครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)สัมพันธอําเภอบานโปง ยกเลิก

เน่ืองจาก อําเภอบานโปงงดการจัดการแขงขันกีฬา อสม. 

๘.โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.)  ยกเลิก

เน่ืองจาก โอนงบประมาณไปบูรณาการรวมกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

บูรณาการรวมกันขององคกรชุมชนเทศบาลตําบลกระจับ 

๙.โครงการติดต้ังเหล็กดัดพรอมมุงลวดอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ(ดานบน)  ยกเลิกเน่ืองจาก อาคารดานลางติดต้ังเหล็กดัดเพื่อความ

ปลอดภัยแลว 

๑๐.โครงการธรรมะนําทาง ยกเลิกเน่ืองจาก   เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

กลุมเปาหมายแจงวาไมพรอมเขารบัการอบรมเน่ืองจากตองเตรียมตัวสอบ 

๑๑.โครงการสืบสานความรูจากครูภูมปิญญาทองถ่ิน ยกเลิกเน่ืองจาก วิทยากรขอ

เลื่อนการอบรม 

๑๒.โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลกระจับ ยกเลิกเน่ืองจาก 

ดําเนินการแตใชงบประมาณจากกองทุน สปสช. 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

   กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

๑๓.โครงการคลองสวยนํ้าใส  ยกเลกิเน่ืองจาก ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

ประกอบกบัมีคนดูแลประจําและมีแผนในการขุดลอก คูคลอง 

๑๔.โครงการสรางจิตสํานึก รูสึกรกัสิง่แวดลอม ยกเลิกเน่ืองจาก สวนใหญไดรวม

กิจกรรมสรางจิตสํานึกดูแลสาธารณะ เชน ทําความสะอาดวัดตางๆ  ปลูกตนไม

รวมกับบริษัทหางรานในพื้นที่ (ราชาเซรามิค) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร 

   กองการประปา 

๑๕.โครงการจัดซื้อชุดจายสารเคมีอัตโนมัติ จํานวน ๓ ชุด  ยกเลกิเน่ืองจาก 

งบประมาณรายรบัไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

 

-๗- 



 

๑๖.โครงการจัดซื้อเครื่องกรองหยาบติดต้ังแทง็กหอถังนํ้าบาดาล จํานวน ๒ เครื่อง  

ยกเลกิเน่ืองจาก งบประมาณรายรบัไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

   สํานักปลัดเทศบาล 

๑๗.อุดหนุนตามโครงการประสานการแกไขปญหายาเสพติด ยกเลิกเน่ืองจาก 

จังหวัดไมมีหนังหนังสือขอรับเงิน 

๑๘.โครงการรวมพลงัตานยาเสพติดยกเลิกเน่ืองจากอําเภอจดัการอบรม 

๑๙.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศของคณะผูบรหิาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลกูจาง ยกเลกิเน่ืองจาก ผูบรหิาร สมาชิกสภา 

พนักงาน ไดอบรมศึกษาดูงานรวมกับ  อสม.และกรรมการชุมชน  

๒๐.โครงการศูนยประสานการพัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกิจฯ ยกเลิก

เน่ืองจาก จังหวัดไมมีหนังสอืขอรบัเงิน 

๒๑.โครงการพฒันาบุคลากรเทศบาล ยกเลิกเน่ืองจาก พนักงานสวนใหญเขารวม

การอบรมตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว 

๒๒.โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ยกเลิกเน่ืองจาก 

จํานวน สมาชิก อปพร. ที่สมัครใจเขารบัการอบรมทบทวนมจีํานวนนอย 

๒๓.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการดับเพลงิเบื้องตนใหแกประชาชน ยกเลิก

เน่ืองจาก  งบประมาณไมเพียงพอ 

๒๔.โครงการสนับสนุนการปองกันอบุัติเหตุในชวงวันหยุดเทศกาล ยกเลิกเน่ืองจาก 

เทศบาลไมมจีุดบริการชวงวันหยุดราชการ 

การความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (หนา 

๒๑ – ๒๖ ) 

 เทศบาลตําบลกระจบั ไดดําเนินการแจกแบบสํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร ๕ ดาน  

โดยการสุมกลุมตัวอยาง  จํานวน  ๓๘๑  ตัวอยาง   

   ผลการสํารวจสรุปผลได  ดังนี ้

 -ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานอยูในระดับ พอใจ

ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  ๖๙.๒๐ ไมพอใจ คิดเปน  รอยละ ๑๘.๑๑  พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ  ๑๒.๖๒ 

 

 



-๘- 

 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลใน

แตละยุทธศาสตร 

 โดยวัดระดับความพึงพอใจเปนคะแนน   ๐  ถึง   ๑๐  ในแตละประเด็น

การประเมิน เมื่อรวบรวมขอมลูและแจกแจงความถ่ีแลวจะไดคะแนนเฉลี่ยของ

ประชากรแบงระดับความพึงพอใจเปน  ๓ ระดับ ซึ่งมเีกณฑการพิจารณา  คือ   

ชวงกวางระหวางระดับช้ัน(คะแนนสูงสุด–คะแนนตํ่าสุด)=(๑๐-๐) = ๓.๓๓ 

                            จํานวนช้ัน                  ๓ 

   คาเฉลี่ย                ระดับความรูสกึ                การแปลคาความหมาย 

              ๐ – ๓.๓๓  ไมพอใจ           ความพงึพอใจอยูในระดับนอย 

           ๓.๓๔ – ๖.๖๖  พอใจ          ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

                  ๖.๖๗ – ๑๐.๐๐           พอใจมาก ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   ผลการสํารวจสรุปผลได  ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง   

คะแนนเฉลี่ย ๕.๒๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพฒันาดานเศรษฐกิจ   

คะแนนเฉลี่ย ๕.๑๗  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  

คะแนนเฉลี่ย  ๕.๓๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

คะแนนเฉลี่ย  ๖.๒๗  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

   ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร   

คะแนนเฉลี่ย  ๖.๓๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ ประจําป 



ประธานกรรมการ  พ.ศ.๒๕๕๖  ของเทศบาลตําบลกระจบั ที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ไดแจงให

กรรมทุกทานทราบ ไมทราบวามีกรรมการทานใดมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะ 

-๙- 

 

เพิ่มเติมหรือไม  หากไมมีขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯ ผานรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบล

กระจับครบั 

มติที่ประชุม   -ที่ประชุมยกมือใหความเห็นชอบรายงานติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบลกระจับ จํานวน ๗ 

เสียง           

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อื่นๆ  (ถามี) 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  หากกรรมการไมมีเรื่องอื่นใด ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่ได 

ประธานการมการ เสียสละเวลาเขารวมการประชุมในครัง้น้ี ทําใหการประชุมสาํเร็จลลุวงตาม

วัตถุประสงคที่วางไว ขอปดประชุม 

ปดประชมุ  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

        

                      (ลงช่ือ)                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                             ( นางสาวศศิชา  รัตนมุง ) 

        เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

                      (ลงช่ือ)                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

                            (นางสาวอารียา  พิทักษภากร) 

        หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
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