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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี หน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ           
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย โดยต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน
ในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ 
”ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

๑ .ความส าคัญ ของการติ ดตามและป ระ เมิ น ผล  การติ ดตามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ น า                      
เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง 
กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ใน การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผล
การด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ผู้บริหารเทศบาลกระจับ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ หลายแนวทาง ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลกระจับ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรม
ใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ  ปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓ เพ่ือประโยชน์ในการน ามาพิจารณาในการวางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 



  

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระจับและแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน  

๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
กระจับ จะต้องด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้  

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  แต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ระเบียบฯ 
ไดก้ าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้  

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) ตามแนวทางการ พิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60                  
และ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

๓. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
    ๓.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             

มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
    (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลกระจับ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

    (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบที่ ๓                
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

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

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


  

  ๓.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
  (๑) การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการด าเนินงานตาม

โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2๕๖๐ – 256๒) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนการ
ด าเนินงานประจ าป พ.ศ.25๖๐  และ ในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางใน
การแกไขปรับปรุงใหโครงการตาง ๆ ส าเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีการติดตามด าเนินงาน โดยใหทุก
หนวยงานในสังกัดเทศบาลต าบลกระจับ ติดตามการใช้งบประมาณ และด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความ
รับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พรอมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใชจริง   

  (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
       (๑) รอบแรก  รายงานภายในเดือนเมษายน    
       (๒) รอบท่ีสอง รายงานภายในเดือนตุลาคม   

             (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
             (๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

   (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
   (๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
   (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์  ( Vision ) 
“บริการดีมีมาตรฐาน  สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่” 

พันธกิจ  ( Mission ) 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 ๒) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓ ) สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๕) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 
๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ 

  ๗) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรม  
ด้านเกษตรกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเอ้ืออาทร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ                                         
            แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริการการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการจัดกจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้าน 
 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๙  มีหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ 



  

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ จัดหาพื้นทีก่่อสร้าง ปรับปรุง สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
และทางเท้าน่าเดิน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย และสนามเด็กเล่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ขยายเขตน้ าประปา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการวางผังเมือง 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
เทศบาลต าบลกระจับ ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับประจ าปี

ประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วน  ราชการ ทั้งข้อมูลใน                
เชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็น ภาพรวมของการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลกระจับ ดังนี้ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้



  

ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2   แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................เทศบาลต าบลกระจับ............................................................ 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

แบบท่ี  1  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



  

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเปน็ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนนิการนัน้ 

 
 



 

 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน  ตุลาคม 25๕๙ –  
กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระจับ 
2.รายงานผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.25๖๐ 

ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 

3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   3  ปี 
 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1  2560 ปีที่  2  2561 ปีที่  ๓  256๒ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

๑.การพัฒนาจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการบริการ 

106 17,156,200 31 18,084,600 28 18,601,600 

๒.การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

51 16,415,200 37 4,053,000 37 4,053,000 

๓.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 1,760,000 12 1,660,000 12 1,660,000 

๔.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน           
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

42 68,826,000 27 38,457,600 2 2,380,000 

๕.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

6 305,000 6 305,000 7 4,305,000 

รวม 218 104,462,400 113 62,560,200 86 30,999,600 

 

 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาของเทศบาล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  ๑  2560 ปีที่  ๒  2561 ปีที่  ๓  256๒ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

๑.พัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพื่อเพ่ิมมลูค่า
การผลิต 

- - - - - - 

๒.การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มมูลคา่การผลติ 

1 15,000 1 15,000 2 4,015,000 

๓.พัฒนาสังคม
คุณธรรมและชุมชน
เข้มแข็ง 

51 16,415,200 37 4,053,000 37 4,053,000 

๔.พัฒนาความอุดม
สมบูรณ์และคณุภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้        
เป็นเมืองน่าอยู ่

13 1,760,000 12 1,660,000 12 1,660,000 

๕.การสร้างเสรมิความ
มั่นคงของ พ้ืนท่ี 

106 17,156,200 31 18,084,600 28 18,601,600 

รวม 171 35,346,400 81 23,812,600 79 28,329,600 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

      ๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  25๖๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการบริการ 

๓๙ ๘๘.๖๓ ๑ ๒.๒๗ - - ๔ ๙.๐๙ - - 44 ๔๕.๓๖ 

๒.การพัฒนาดา้นสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๒๕ ๘๖.๒๐ - - - - ๔ ๑๓.๗๙ - - 29 ๒๙.๘๙ 

๓.การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘ ๘๘.๘๘ - - - - ๑ ๑๑.๑๑ - - 9 ๙.๒๗ 

๔.การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานสาธาร ณปูโภคและ
สาธารณปูการ 

๘ ๕๗.๑๔ ๖ ๔๒.๘๕ - - - - - - 14 ๑๔.๔๓ 

๕.การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๑ ๑๐๐ - - - - - - - - 1 ๑.๐๓ 

รวม ๘๑ ๘๓.๕๐ ๗ ๗.๒๑ - - ๙ ๙.๒๗ - - 97 ๑๐๐ 



 

6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๖๐ 

 

เทศบาลต าบลกระจับ บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการบริหาร 

1. โครงการทบทวนแผนชุมชน 100 1 ส านักปลัด/60 5 16,286.00 16,286.00 

2. โครงการอบรม
คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา
ชุมชนและศึกษาดูงาน 

100 1 ส านักปลัด 7 231,828.00 231,828.00 

3. จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 100 
1 ลูกนกอลมูิเนียม/
720/60 

10 15,900.00 15,900.00 

4. โครงการประชาสัมพันธ์ใน
การเสยีภาษ ี

100 
1 พี.ที.โปสเตอร/์
352/60 

15 18,240.00 18,240.00 

5. โครงการอบรมและ ทัศน
ศึกษาดูงานภายในหรือ
ต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และพนักงานจ้าง
เทศบาล 

100 1 ส านักปลัด/60 20 187,500.00 187,500.00 

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

100 1 ส านักปลัด/60 7 21,438.00 21,438.00 

7. จัดซื้อระบบไมค์ชุดประชุม 
ครุภณัฑ์ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

100 
1 บจก.เอ-พลัส มาร์
เก็ตติ้ง/4/2560 

45 199,000.00 199,000.00 

8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ครุภณัฑ์ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไฮ/9/60 

30 175,908.00 175,908.00 

9. จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว ครุภณัฑ์ประจ า
ส านักปลดัเทศบาล 

100 
1 บ้านโป่งซัพพลาย
กรุ๊ป/ส านักปลดั 

15 22,000.00 22,000.00 

10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 1ชุด 
ครุภณัฑ์ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/2/60 

30 57,800.00 57,800.00 

11. จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น
จ านวน 1 เครื่อง ครภุัณฑ์
ประจ าส านักปลดัเทศบาล 

100 
1 บจก.ธงชัย ไอท-ี
พลัส/503/60 

7 7,380.00 7,380.00 



 

12. ตู้เช่ือมไฟฟ้าแบบชนิด
เคลื่อนที่ได้ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ครุภัณฑ์ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

100 
1 บจก.วัฒนาการ
ยนต์/801/60 

15 6,420.00 6,420.00 

13. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง ครภุัณฑ์
ประจ าส านักปลดัเทศบาล 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย/์
5/60 

30 28,900.00 28,900.00 

14. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า ครุภณัฑ์
ประจ าส านักปลดัเทศบาล 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/5/2560 

30 31,800.00 31,800.00 

15. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลแบบท่ี 2 ครุภณัฑ์
ประจ ากองคลัง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/2/2560 

30 57,800.00 57,800.00 

16. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ครุภณัฑ์
ประจ ากองคลัง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/2/2560 

30 6,300.00 6,300.00 

17. จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน
เปิด ครภุัณฑ์ประจ ากองคลัง 

100 
1 แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์/
595/60 

5 4,200.00 4,200.00 

18. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า ครุภณัฑ์
ประจ ากองคลัง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/2/2560 

30 15,900.00 15,900.00 

19. จัดซื้อเครื่อง 
Multifunction ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED สี ครภุัณฑ์ประจ า
กองคลัง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/2/2560 

30 16,900.00 16,900.00 

20. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 
เครื่องใช้ครุภณัฑ์ประจ ากอง
คลัง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/364/60 

30 35,000.00 35,000.00 

21. จัดซื้อกล้องถ่ายรปู 
จ านวน 2 เครื่อง ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
ครุภณัฑ์ประจ า กองช่าง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/513/60 

15 9,000.00 9,000.00 

22. จัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
ปฏิบัติงาน ครภุัณฑ์ประจ ากอง
ช่าง 

100 
1 แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์/
577/60 

7 6,800.00 6,800.00 

23. จัดซ้ือเก้าอื้ส าหรับปฏิบัติ
ผู้บริหาร ครุภัณฑ์ประจ ากองช่าง 100 

1 แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์/
577/60 

7 4,500.00 4,500.00 

24. เครื่องพ่นหมอกควัน 
ครุภณัฑ์ประจ ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

100 
1 บจก.ไดมอนด์ เคมี
เซ็นเตอร/์596/60 

15 58,000.00 58,000.00 



 

25. เครื่องอัดฉีดน้ าแรงดันสูง 
แรงดันไม่น้อยกว่า 150 บาร์ 
ครุภณัฑ์ประจ ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

100 
1 บจก.วัฒนาการ
ยนต์/1001/60 

7 29,500.00 29,500.00 

26. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ ขาตั้ง จ านวน 1 ชุด 
เครื่องใช้ครุภณัฑ์ประจ ากอง
การศึกษา 

100 
1 แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์/
578/60 

7 4,400.00 4,400.00 

27. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 
1 เครื่อง ครภุัณฑ์ประจ ากอง
การศึกษา 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/572/60 

15 7,250.00 7,250.00 

28. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ครุภณัฑ์ประจ ากองการศึกษา 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/571/60 

30 3,150.00 3,150.00 

29. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
2 ครุภณัฑ์ประจ ากองกอง
วิชาการและแผน 

99 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/6/2560 

30 29,000.00 28,900.00 

30. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
หมึกฉีด ( Inkjet Printer ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/6/2560 

30 4,250.00 4,250.00 

31. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่อง 

100 
1 บจก.พงษ์ไพบูลย์ 
ไอ-เทค/6/2560 

30 3,150.00 3,150.00 

    
1,315,500.00 1,315,500.00 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

32. โครงการจดัทัศนศึกษา
เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกระจับ 

100 
1 กองการศึกษา/
2560 

12 17,240.00 17,240.00 

33. โครงการมอบ
ประกาศนียบตัรให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกระจับ 

100 
1 ละออ เชาว์ฉลาด/
780/60 

1 2,000.00 2,000.00 

34. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ 

100 1 ส านักปลัด/60 3 21,839.00 21,839.00 

35. โครงการงานประเพณี
สงกรานต ์

100 
1 กองการศึกษา/
2560 

10 58,462.00 58,462.00 

36. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงานจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 

100 
1 กองการศึกษา/
2560 

3 28,342.20 28,342.20 



 

37. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100 
1 ส านักปลัด 
 

15 111,419.88 111,419.88 

38. โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 

100 
1 กองการศึกษา/
2560 

3 18,850.00 18,850.00 

39. จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 

100 
1 บจก.ส.สิงห์อยู่ 
สปอร์ต/1167/60 

30 1,383,000.00 1,383,000.00 

40. โครงการเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

100 1 กองสาธารณสุข/60 240 17,500.00 17,500.00 

41. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 100 1 ส านักปลัด/60 360 4,320,800.00 4,320,800.00 

42. เบี้ยยังชีพคนพิการ 100 1 ส านักปลัด/60 360 664,800.00 664,800.00 

43. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100 1 ส านักปลัด/60 360 18,000.00 18,000.00 

    
6,662,253.08 
 

6,662,253.08 
 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

44. โครงการคลองสวยน้ าใส 
คนไทยมีความสุข 

100 1 กองสาธารณสุข/60 15 29,000.00 29,000.00 

45. โครงการอบรมและศึกษา
ศึกษาดูงานจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชน 3R 

100 1 กองสาธารณสุข/60 3 7,200.00 7,200.00 

46. โครงการจดัซื้อถังขยะ 100 
1 จิราพรค้าถัง/
995/60 

7 68,000.00 68,000.00 

    
104,200.00 

 
104,200.00 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

47. ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตเลียบคลองหนองกระ
จ่อย(แผนชุมชนเทศบาลต าบล
กระจับ) 

100 
1 หจก.ท่าผาคอน
สตรคัช่ัน/5/60 

90 457,000.00 457,000.00 

48. ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก
ซอยเทศบาลกระจับ 13/1           
( ข้างอู่วงษ์ลือชัย ) 

100 
1 หจก.ธนยศการโยธา/
4/60 

45 308,000.00 308,000.00 

49. โครงการปรับปรุงตดิตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเทศบาล
กระจับ 15 (แผนชุมชน
เทศบาลต าบลกระจับ) 

100 
1 หจก.ธนยศการโยธา/
3/60 

60 350,000.00 350,000.00 

50. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง ซอยเทศบาลกระจับ 22 

100 
1 หจก.ธนยศการโยธา/
2/60 

45 132,000.00 132,000.00 



 

(ช่องทางออกหล่อยาง) (แผน
ชุมชนเทศบาลต าบลกระจับ) 
51. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยเทศบาลกระจับ 14 

100 
1 การไฟฟ้านครหลวง/
10269/60 

7 56,866.22 56,866.22 

52. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยเทศบาลกระจับ 26/2 
(ซอยฟาร์มไก๋) 

100 
1 การไฟฟ้านครหลวง/
1028/60 

7 63,323.67 63,323.67 

    
1,367,189.89 

 
1,367,189.89 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

53. โครงการพัฒนากลุ่มสตรี
เทศบาลต าบลกระจับ 

100 1 ส านักปลัด 7 21,915.00 21,915.00 

    
21,915.00 21,915.00 

รวม 9,471,057.97 9,470,957.97 

ขอ้มูล ณ 10/10/2560 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 25๖๐ 

 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

- - - - - - 

8.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 - แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีมีจ านวนมาก ในขณะที่งบประมาณด าเนินการมีจ ากัด 

 โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการบริการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช               
(๕ ธันวาคม) ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต 
   ๒.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากเข้าร่วมโครงการกับทางจังหวัด
ราชบุรี 
   ๓.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากหลักสูตร
อบรมต้องใช้เวลา ๕ วัน ท าให้ไม่สะดวกต่อการฝึกอบรม และช่วงเวลาที่จะจัดโครงการเป็นช่วงเข้าฤดูฝน
และส านักปลัดมีการอบรมหลายโครงการ 

กองคลัง 
   ๔.โครงการส ารวจตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการบ้านเช่า ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากได้สอบถาม
ผู้ประกอบการไม่ได้รับการตอบรับให้ด าเนินการ 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
             กองสาธารณสุข 
            ๕.โครงการตรวจอาหารปลอดภัย ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไม่ได้สนับสนุนชุดน้ ายาตรวจสารปนเปื้อน 
   ๖.อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอแล้ว จึงไม่ขอรับงบประมาณ 
             กองการศึกษา 
   ๗.โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อสู่อาเชี่ยน ยกเลิก
ด าเนินการ เนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โรงเรียนในพ้ืนที่มีกิจกรรมให้เด็กท า
หลายกิจกรรมและวันหยุดเด็กในพื้นที่ติดเรียนพิเศษ 
   ๘.โครงการธรรมะน าทาง ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ โรงเรียนในพ้ืนที่มีกิจกรรมให้เด็กท าหลายกิจกรรมและวันหยุดเด็กในพ้ืนที่ติดเรียนพิเศษ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             กองสาธารณสุข 
   ๙.โครงการตลาดนัดปลอดสารปนเปื้อน ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลไม่ได้สนับสนุนชุดน้ ายาตรวจสารปนเปื้อน 
  
 
  
 
  
 



 

         
 
 
 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 3/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระจับ 
2.รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

ส่วนที่  2   ยทุธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ.25๖๐ 

3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน              

เทศบัญญัต ิ
(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที ่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการบริหาร 

๑๐๖ 44 ๔๑.๕๐ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

๕๑ 29 ๕๖.๘๖ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

๑๓ 9 ๖๙.๒๓ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๔๒ 14 ๓๓.๓๓ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

6 1 1๖.๖๖ 

รวม ๒๑๘ 97 ๔๔.๔๙ 

 
 
 
 
 

 

 

 

แบบท่ี  ๓  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 แบบที่  3/1  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 

 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ   
โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 12 ชุมชน จ านวน 381 คน  แยกเป็น  

เพศ   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๖  และ เพศชาย จ านวน 
๑๗๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๙๓ 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 - 50  ป ี จ านวน  ๗๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๒  รองลงมา
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน ๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖  อายุระหว่าง  ๕๑ – ๖๐  ปี  จ านวน  
๖๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๔  อายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๕๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๙  อายุต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 4๒ คน  คิดเปน็ร้อยละ ๑๑.๐๒ ตามล าดับ   
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน  ๙๙  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๙๘ รองลงมาในระดับ ประถมศึกษา จ านวน  ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๘  ระดบั 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖  ระดับ ปริญญาตรี จ านวน ๖๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๔ ระดับอ่ืนๆ จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๒ ตามล าดับ  
 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ านวน ๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕ รองลงมาประกอบ
อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  ๗๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๗ ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๗  ประกอบอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ  
๑๓.๑๒    ประกอบอาชีพ รับราชการ/ลูกจ้าง   จ านวน  ๔๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๐๒  ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ (แม่บ้าน) จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ และ นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๓๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๔๔  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

๑๒.๔๑ ๓๗.๒๕ ๔๓.๗๙ ๕.๘๘ ๐.๖๕ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

๗.๑๘ ๓๗.๒๕ ๔๗.๐๕ ๗.๘๔ ๐.๖๕ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๖.๕๓ ๓๓.๙๘ ๔๕.๐๙ ๑๔.๓๗ - 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๘.๔๙ ๓๐.๐๖ ๔๖.๔๐ ๑๔.๓๗ ๐.๖๕ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

๖.๕๓ ๒๒.๒๒ ๕๔.๒๔ ๑๔.๓๗ ๒.๖๑ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

๓.๙๒ ๒๔.๘๓ ๕๘.๘๒ ๑๑.๑๑ ๑.๓๐ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๓.๙๒ ๓๗.๙๐ ๔๖.๔๐ ๙.๑๕ ๒.๖๑ 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

๓.๙๒ ๔๑.๑๗ ๔๒.๔๘ ๘.๔๙ ๓.๙๒ 

9 )ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๕.๒๒ ๓๗.๙๐ ๔๕.๗๕ ๗.๑๘ ๓.๙๒ 

ภาพรวม ๖.๔๖ ๓๓.๖๒ ๔๗.๗๘ ๑๐.๓๑ ๑.๘๑ 

เกณฑ์การพิจารณา  :  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๖  ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒ ระดับพอใจปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘  ระดับพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ๑๐.๓๑ ระดับพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑   

 
 
  
 
 
 
 

 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 



 

 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ   
โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 12 ชุมชน จ านวน 381 คน  แยกเป็น  

เพศ   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๖  และ เพศชาย จ านวน 
๑๗๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๙๓ 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 - 50  ป ี จ านวน  ๗๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๒  รองลงมา
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน ๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖  อายุระหว่าง  ๕๑ – ๖๐  ปี  จ านวน  
๖๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๔  อายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๕๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๙  อายุต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 4๒ คน  คิดเปน็ร้อยละ ๑๑.๐๒ ตามล าดับ   
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน  ๙๙  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๙๘ รองลงมาในระดับ ประถมศึกษา จ านวน  ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๘  ระดับ 
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖  ระดับ ปริญญาตรี จ านวน ๖๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๔ ระดับอ่ืนๆ จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๒ ตามล าดับ  
 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ านวน ๘๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕ รองลงมาประกอบ
อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  ๗๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๗ ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๗  ประกอบอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ  
๑๓.๑๒    ประกอบอาชีพ รับราชการ/ลูกจ้าง   จ านวน  ๔๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๐๒  ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ (แม่บ้าน) จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ และ นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๓๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๔๔  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 

 ค่าเฉลี่ย                           ระดับความรู้สึก                 การแปลค่าความหมาย 
         0      -  ๒.๐๐         พอใจน้อยที่สุด  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
         ๒.๐๑  - ๔.๐๐            พอใจน้อย            ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
         ๔.๐๑  - ๖.๐๐         พอใจปานกลาง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
         ๖.๐๑  - ๘.๐๐                      พอใจมาก   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
         ๘.๐๑  - ๑๐.๐๐                    พอใจมากท่ีสุด                 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับน้อยที่สุด  หมายถึง  ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาล
ต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงการด าเนินการต่างๆ โดยเร็วที่สุด 
 ระดับน้อย  หมายถึง ประชาชนค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์                 
ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงการด าเนินการโดยเร็ว 
 ระดับปานกลาง  หมายถึง  ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์            
แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 ระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์            
แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 ระดับมากที่สุด  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร 



 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๕ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๕ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๐ 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๓๔ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๑ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๒๙ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๕๒ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๒ 

ภาพรวม ๖.๔๔ 
 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับ
จะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๘ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๕ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๖ 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๕๐ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๙ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๓๖ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๖.๕๙ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๘ 

ภาพรวม ๖.๖๐ 
  
สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับ
จะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๔ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๗ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๒ 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๕๑ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๗ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๒๖ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๖.๓๘ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๖ 

ภาพรวม ๖.๔๕ 
 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับ
จะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 



 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๖ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๓ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๖ 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๔๙ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๕ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๓๗ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๖.๗๖ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๕ 

ภาพรวม ๖.๒๒ 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับ
จะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๓ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๔ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๑ 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๔๒ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๕ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔.๒๑ 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๖.๕๗ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๕๕ 

ภาพรวม ๖.๑๙ 
 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่องเล็กน้อย ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับ
จะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑.ล าโพงเสียงไรส้ายบางจุดไม่ได้ยิน 
๒.ควรให้เจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่ อยากให้เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ 
๓.อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันเหตุ มีการลักขโมยทรัพย์สิน 
๔.ขอให้เร่งรัดซ่อมฝาท่อที่แตกในหมู่บ้าน ซี.เค ซอยกระจับ ๓  
๕.มีเสาไฟฟ้าเอนในหมู่บ้าน ซี.เค ขอให้ช่วยตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ 
๖.ควรมีการจัดกิจกรรมบ่อยๆ 
๗.ขอให้มีความโปร่งใสในการท างาน 
๘.แผนงาน/โครงการ ควรท าตามเวลาที่ก าหนดและให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
๙.ต้องการให้เทศบาลจัดงานรื่นเริง สมโภชณ์ในวันส าคัญต่างๆ 
๑๐.โดยรวมถือว่าดีมาก แต่บางเรื่องยังปฏิบัติช้าอยู่ อยากให้พิจารณาบางเรื่องที่เร่งด่วน 
๑๑.ขอให้แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ดีพอ ส่วนที่ดีอยู่แล้วขอให้รักษาไว้ 
๑๒.ขอให้แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ และขอถังขยะ(ไม่มี) ในหมู่บ้าน ป.เพ่ิมทวี 
๑๓.น้ าประปาไหลช้า หมู่บ้าน ป.เพ่ิมทวี 

 

 



 

ผลการสุ่มประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายโครงการ 

 

๑.โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดีตามรอยพ่อ” 

   -ชุมชนหัวโปง่ 

   -ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา 

๒.โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกระจับ 

๓.โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพบึงกระจับมาราธอน 60 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 



 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผน
สามปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น 
เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตาม
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้  

 
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยทุธศาสตร์ (10) 
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) 
3.7 บัญชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมา(เพื่อดูการด าเนนิงาน
ในแต่ละปทีี่ผา่นมามีการด าเนนิการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 
 

 

10 
3 

 
3 
2 

 
2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดบัความรนุแรง
ของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเชน่ 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 

 -  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดบัความรนุแรง
ของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 

 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 
(๓) 
 
 

(๒) 
 
 

5 
(๒) 
 

(๓) 
 
 

1๘ 
 
 
 

๒ 
 

2 
- 
 
 

2 
2 
 
 
- 
 
 

5 
2 
 

3 

 
 

 

 

 



 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
  -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปญัหาและความต้องการของประชาชนเชงิ
พื้นที ่
    - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
พื้นที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความ
ต้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายทีช่ัดเจน 

    -  การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นสว่นประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

5 
(3) 
(2) 
 

6 
 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

5 
3 
2 
 

๔ 
 
 

๑ 
 
 

 
 
 

๑ 
 

2 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสัยทัศน ์

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   -  มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

65 
5 
 

(3) 
(2) 

62 
5 
 

3 
2 

3.2 พันธกิจ     
   -  แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน ์
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
 

(2) 

5 
3 

 
2 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

○ มีความชดัเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่ 
   -  ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -  ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
  -  มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์          
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. 
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3.4 เป้าประสงค ์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
   -   มีความสอดคล้องและสนบัสนนุประเดน็ยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเปน็รูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ
ที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ป ี
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปา้ประสงค ์
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งในด้าน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 
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3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนบัสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
มีการบูรณาการกันในแตล่ะยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยทุธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชดัเจนเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชดัเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดบัของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจนและ
น าไปสูผ่ลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่ง
ชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 
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รวม ๑๐๐ ๙๐ 
 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงานแบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
ไปเปน็กรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นประจ าปีได้   

 

 

ส่วนที่ ๕ 



 

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

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูล
ใน ระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลต าบลกระจับ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรับ  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลกระจับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ด้วยระบบ e-plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 



 

๑.การแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี จ านวนโครงการ/งบประมาณ ในแต่ละปี 
ปีแรกจ านวนโครงการมาก ปีถัดไป จ านวนโครงการน้อยกว่ามาก แต่งบประมาณใกล้เคียงกัน อาจเกิดข้อ
สงสัยเนื่องจากไม่มีรายละเอียดแจง (หน้า ๘) 

๒.การแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้เขียนหัวข้อชี้ชัดว่า 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาของเทศบาล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด (หน้า ๙)  

๓.การแสดงผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ (หน้า ๑๐) ไม่สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (หน้า ๑๑-๑๕) ควรระบุสาเหตุ (เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ
ด าเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง) 

๔.การแสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   -ควรเป็นโครงการที่ยังด าเนินงานแต่ล่าช้า หรือ ปัญหางานที่ท าไม่ได้ ซึ่งยังแสดงเหตุผลไม่ครบ 
   -ปัญหาที่ยกเลิกโครงการต้องแสดงเหตุผลเชื่อถือได้ ไม่ใช่เหตุผลเดียวกันทุกโครงการ เนื่องจากการ
ด าเนินการท่านต้องด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
   -บางโครงการไม่ระบุปัญหา 

๕.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาพรวมและ           
แยกรายยุทธศาสตร์ เทศบาลแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามอาจเกิดความ
เบื่อเนื่องจากแบบสอบถามยาว ท าให้ผลที่ได้จะคล้ายกัน  

๖.ผลการประเมินความพึงพอใจรายยุทธศาสตร์ ค่าประเมินต่ าสุดในประเด็นค าถาม คือ เรื่องการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการด าเนินงานเป็นไประยะเวลาที่ก าหนด ขอให้
เทศบาลน าตรงส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์และแก้ไข 

๗.การสุ่มประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายโครงการ หัวเอกสารต้องชัดเจนในพ้ืนที่ประเมิน
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อย ควรเลือกโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการใช้
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาสูง อีกทั้งมีผู้รับประโยชน์จ านวนสูงกว่านี้ 
  -ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดีตามรอยพ่อ”                   
มีประเด็นความพึงพอใจค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปล่อยน้ าทิ้งจากครัวเรือนที่ผ่านการบ าบัดลงคลอง              
ขอให้เทศบาลไปพิจารณาว่าจ าเป็นต้องรณรงค์ต่อไหม 

๘.ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีอนุมัติแล้ว ส่วนเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณไปไหนต้องชี้แจงให้
ชัดเจน (หน้า ๔๘ – ๔๙) 

 


