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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ  28  นี้  ทางเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ประกอบด้วย 
  (1) นายจ านงค์  บุญเจริญ ผู้แทนประชาคม               กรรมการ 
  (2) ด.ต.รักประสงค์ แสนสม  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
  (3) นายวิโรจน์  ศรีพูนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
  (4) นายฉัตรมงคล อยู่นิวาศน์  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 

(5) นางสุมลรัตน์  วงษ์จีน  ผู้แทนประชาคม               กรรมการ 
  (6) ร.ต.อ.วฒิชัย  น้อยยะ  ผู้แทนภาคราชการ              กรรมการ 
  (7) นายกฤษณะพัธณ์ พงศ์อัครจิรา  ปลัดเทศบาล               กรรมการ 
  (8) นางนันทา  จันทร์ดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
  (9) นางชะลอ  ธนบดีทรงสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
  (10) นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช  หัวหน้าส านักปลัดฯ   กรรมการและเลขานุการ 
  (1 1) นางสาวสุธิษา วงษ์จีน  นักวิเคราะห์ฯ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 
2560 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3) แผนงานเคหะและชุมชน 
4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5) แผนงานสาธารณสุข 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานงานสาธารณสุข 
3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
5) แผนงานการศึกษา 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การ

มีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานการศึกษา 
3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานการพาณิช 
3) แผนงานเคหะและชุมชน 
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1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น: 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“พัฒนาเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน ส่งเสริมสังคมดีมีวัฒนธรรม น าการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ า 

ส่งเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้คลอบคลุมและท่ัวถึง 

ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยให้คง
ความสมบูรณ์ความหลากหลาย และคงความสวยงามตามธรรมชาติ และมีการทดแทนสิ่งที่เสียหายหรือถูก
ท าลายให้คงอยู่ต่อไป 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วัย
เรียน และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งด้านนันทนาการ การกีฬา สุขภาพ 
สถานที่ออกก าลังกาย  สวนสุขภาพ  สนามกีฬา ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  และมี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

3.) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ 
เด็ก ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมต่างๆ  อย่าง
เท่าเทียม และทั่วถึงกัน  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  มั่นคง 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว บ้านเมืองสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยมี
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ปราศจากมลพิษ น่าอยู่อาศัย  มีความเป็นอยู่ที่เอ้ืออาทรต่อกัน  มีความสมัครสมาน
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการ ตรวจสอบเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดการพัฒนาแบบองค์รวมมีมาตรฐานเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
อย่างทั่วถึงเข้าใจในสิทธิ  เสรีภาพ  และบทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อเทศบาลและสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย  บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยเป็นชุมชนที่น่าอยู่  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
3.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
 

แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ  
    ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน  
    ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :   เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   - 

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   - 

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา  
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 - 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   - 

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

 - 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 - 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
          ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
           ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

  

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

           
  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 60,000.00 2 60,000.00 4 110,000.00 4 110,000.00 4 110,000.00 16 450,000.00 
     แผนงานสาธารณสุข 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 5 150,000.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 1,600,000.00 0 0 1 1,600,000.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 0 0 0 0 2 250,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 6 750,000.00 
     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 45,000.00 1 45,000.00 1 45,000.00 1 45,000.00 2 2,045,000.00 6 2,225,000.00 
     แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 1 7,000,000.00 1 7,000,000.00 1 7,000,000.00 1 7,000,000.00 1 7,000,000.00 5 35,000,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

           
  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 
     แผนงานงานรักษาความสงบ
ภายใน 3 140,000.00 4 260,000.00 5 460,000.00 4 260,000.00 5 460,000.00 21 1,580,000.00 
     แผนงานการศึกษา 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 5 150,000.00 
     แผนงานสาธารณสุข 7 325,000.00 7 325,000.00 8 355,000.00 8 355,000.00 8 355,000.00 38 1,715,000.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 5 270,000.00 5 270,000.00 6 320,000.00 6 320,000.00 6 320,000.00 28 1,500,000.00 
     แผนงานงบกลาง 3 3,912,000.00 3 4,012,000.00 3 4,112,000.00 3 4,212,000.00 3 4,312,000.00 15 20,560,000.00 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู ่AEC 

           
  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40,000.00 2 40,000.00 3 340,000.00 3 340,000.00 2 40,000.00 12 800,000.00 
     แผนงานการศึกษา 5 4,460,000.00 5 4,460,000.00 5 4,460,000.00 5 4,460,000.00 5 4,460,000.00 25 22,300,000.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 3 205,000.00 3 205,000.00 3 205,000.00 3 205,000.00 3 205,000.00 15 1,025,000.00 
     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 410,000.00 5 410,000.00 5 410,000.00 5 410,000.00 5 410,000.00 25 2,050,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ด ีและสร้าง
จิตส านึกให้เทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

           
  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 690,000.00 6 690,000.00 7 735,000.00 8 1,035,000.00 8 1,035,000.00 35 4,185,000.00 
     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000.00 1 100,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 11 950,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 

           
  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 2 900,000.00 3 1,900,000.00 1 500,000.00 6 3,300,000.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 3 2,000,000.00 2 1,000,000.00 5 3,000,000.00 
     แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 0 0 0 0 1 200,000.00 1 1,000,000.00 1 5,000,000.00 3 6,200,000.00 
     แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 7 5,530,000.00 2 800,000.00 9 6,330,000.00 
รวมทั้งสิ้น 47 17,817,000.00 48 18,037,000.00 62 20,312,000.00 74 31,442,000.00 66 28,712,000.00 297 116,320,000.00 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 
 

 
 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ     59         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2563          62         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     59  x  100 =      95.17 
                           62 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในแผนปี 2563 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตร
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

8 100 6 100 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริม
สวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

17 100 16 100 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

15 100 15 100 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้าง
จิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

10 100 10 100 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

3 100 3 100 

6.หมวดค่าครุภัณฑ์ 9 100 9 100 
รวม 62 100 59 100 



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 
2563) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 

 - - 13,752 - 

รวม 13,752  
หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2562-เดือน 30 กันยายน 2563 
 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. เกิดการระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานที่
วางไว้ได้ 
 3. มีการโอนเงินงบประมาณในบางโครงการเพ่ือไปแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัส โควิด-19 จึงท าให้
ไม่ได้ด าเนินการในบางโครงการ 
 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น  
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  

5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 30,000 26,360 อุดหนุนทั่วไป 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 270,000 - อุดหนุนทั่วไป 
3 โครงการถนนคนเดิน 30,000 - อุดหนุนทั่วไป 
4 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน

สัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
60,000 60,000 อุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 20,000 - อุดหนุนทั่วไป 
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

20,000 -  

รวม 727,000 86,360  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 41,140 41,140 อุดหนุนทั่วไป 
2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

และไข้มาเลเรีย 
30,000 29,230 อุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์ 6,000 6,000 อุดหนุนทั่วไป 
4 โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยกับ

ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล 
40,000 - อุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

160,000 - อุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี 
เด็ก เยาวชนและครอบครัว 

20,000 - อุดหนุนทั่วไป 

7 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอาย ุ 3,593,000 3,592,200 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

8 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 6,000 6,000 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

9 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 767,000 690,400 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

 



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

10 โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

25,000 - อุดหนุนทั่วไป 

11 โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ (7 วันอันตราย) 

70,000 40,665 อุดหนุนทั่วไป 

12 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน 

50,000 34,230 อุดหนุนทั่วไป 

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

200,000 - อุดหนุนทั่วไป 

14 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่
ปลอดภัย 

20,000 14,830 อุดหนุนทั่วไป 

15 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

120,000 60,000 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

16 โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ต าบลน้ าตก ไทรโยคน้อย 

100,000 - อุดหนุนทั่วไป 

รวม 5,248,140 4,514,695  



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 - อุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท า
แผนชุมชน 

20,000 - อุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000 - อุดหนุนทั่วไป 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 180,000 - อุดหนุนทั่วไป 
5 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก 300,000 - อุดหนุนทั่วไป 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
433,300 430,640 อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ์
7 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียน 

และนักเรียนประถมวัย 
1,410,240 1,352,130.14 อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ์
8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก

นักเรียนประถมวัย 
2,488,000 2,417,760 อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ์
9 โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการ

ของเด็กก่อนวัยเรียน 
30,000 28,290 อุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 - อุดหนุนทั่วไป 
11 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอาย ุ
100,000 - อุดหนุนทั่วไป 

12 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000 14,445.46 อุดหนุนทั่วไป 
13 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์ 50,000 - อุดหนุนทั่วไป 
14 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ าตก

เกมส์" 
150,000 - อุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนู
น้อย) 

15,000 13,198 อุดหนุนทั่วไป 

รวม 5,516,540 4,256,463.60  
 
 
 



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาต ิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง 

150,000 - อุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (อบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

200,000 53,104 อุดหนุนทั่วไป 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาล 

100,000 3,395 อุดหนุนทั่วไป 

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 15,000 - อุดหนุนทั่วไป 
5 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 
100,000 45,000 อุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 80,000 - อุดหนุนทั่วไป 
7 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยค 
45,000 45,000 อุดหนุนทั่วไป 

8 อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

20,000 20,000 อุดหนุนทั่วไป 

9 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

100,000 - อุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชิน ี

80,000 - อุดหนุนทั่วไป 

รวม 890,000 166,499  
 

 
 
 



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบล
น้ าตกไทรโยคน้อยหลังเก่าพร้อมรั้ว คสล. 

195,000 194,500 อุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย 390,000 390,000 
กันเงิน 

อุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่า
ติดตั้ง 

500,000 496,800 อุดหนุนทั่วไป 

รวม 1,085,000 1,081,300  
     
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน จ านวน 5 ชุด 12,500 12,500 อุดหนุนทั่วไป 
2 จัดท าป้ายท าเนียบนายกเทศมนตร ี 40,000 37,500 อุดหนุนทั่วไป 
3 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) จ านวน 4 เครื่อง 
2,800 2,800 อุดหนุนทั่วไป 

4 จัดซื้อเคร่ืองปรับอาการแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 12,000 BTU  

20,000 17,000 อุดหนุนทั่วไป 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 อุดหนุนทั่วไป 

6 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย 2,400,000 2,400,000 
กันเงิน 

อุดหนุนทั่วไป 

7 จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง 118,000 117,000 อุดหนุนทั่วไป 
8 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 6 

เครื่อง 
57,000 56,700 อุดหนุนทั่วไป 

9 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 35,000 35,000 อุดหนุนทั่วไป 
รวม 2,707,300 2,700,500  

 



รายงานการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบสอง 
 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  35,783,881.32  บาท แยกเป็น  
 

หมวด ประเภท รับจริง 
หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 46,480.18 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 495.00 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 
  ภาษีป้าย 346,270.00 
  อากรการฆ่าสัตว์ 2,496.00 

รวมหมวดภาษีอากร 395,741.18 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,899.40 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 457.00 
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 245,120.00 
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
500.00 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพ่ือการโฆษณา 

70.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 4,410.00 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 850.00 
  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 80,800.00 
  ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
17,000.00 

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

11,800.00 

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,527.00 
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย

เสียง 
970.00 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,800.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 369,203.40 
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หมวด ประเภท รับจริง 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 
  ดอกเบี้ย 350,230.76 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 350,230.76 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อุทิศให้ 105.35 
  ค่าขายแบบแปลน 0.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 28,970.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,075.35 
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 500,507.88 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 13,241,787.76 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,629,487.53 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 94,924.49 
  ภาษีสรรพสามิต 2,941,804.61 
  ค่าภาคหลวงแร่ 40,367.42 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 36,662.94 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
66,321.00 

  ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,551,863.63 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

16,087,767.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,087,767.00 
รวมทั้งหมด 35,783,881.32 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  135  ชุด   
 
  เพศ - ชาย  จ านวน     62    ราย  

- หญิง  จ านวน     73    ราย  
 

อายุ - ต่ ากว่า    20   ปี จ านวน   14  ราย    - 20 – 30 ปี  จ านวน   32  ราย    
- 31 – 40 ปี  จ านวน   34   ราย  -  41 – 50 ปี      จ านวน  27 ราย 
- 51 – 60 ปี  จ านวน   17  ราย     - มากกว่า  60  ปี  จ านวน  11 ราย 

 
  การศึกษา  -  ประถมศึกษา         จ านวน   52   ราย   

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน   47   ราย 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า     จ านวน   10   ราย   
- ปริญญาตรี        จ านวน   10   ราย 

  - สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     1    ราย     
- อ่ืน ๆ               จ านวน    15   ราย 

 
  อาชีพ - รับราชการ               จ านวน      9  ราย       
   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน      9   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน    16  ราย        

- รับจ้าง                 จ านวน    31  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จ านวน    15  ราย        

- เกษตรกร              จ านวน    55  ราย     
- อ่ืน ๆ    จ านวน      -    ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 54 40.00 68 50.37 13 9.63 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 70 51.85 17 12.59 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 63 46.66 24 17.78 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 55 40.74 60 44.44 20 14.82 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 51 37.78 56 41.48 28 20.74 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 50 37.04 49 36.29 36 26.67 
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9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 28.89 75 55.55 21 15.56 
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   135    ราย  
   

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.นาโบสถ์ ในภาพรวม ปรากฏว่า ใน
จ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  36.71,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  
47.08,  และไม่พอใจอยู่ท่ีร้อยละ  16.21      

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.79 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วน 
   ร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
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ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.77 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  เป็น
ต้น 
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะด าเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
  5. เกิดการระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ได้ 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขอ งเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
  4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
   
 


