
 
 

 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท5องถิ่น 

ของเทศบาลตำบลสามเงา  

ประจําปAงบประมาณ 2562 

 

 

 
สำนักปลัดเทศบาล 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร 0 5580 0606 

http://www.samngaolocal.go.th 





รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

คำนา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                   

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี     
 

  เพื%อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักลา่ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลสามเงา จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
สามเงา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงกันยายน พ.ศ. 2562)  
ขึ Sนเพื%อรายงานและเสนอความเห็นที%ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวงัว่า
รายงานผลการติดตามฉบบันี Sจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ%งในการพฒันาเทศบาล และสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กบัประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพงึพอใจสงูสดุ   
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 

              การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื ่องมือที ่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ 

ข้อมูลป้อนกลับเกี ่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ 

ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ 

กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที ่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานใน

ระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น

เช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 

อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน

ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนาไปใช้ในการ

ปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

            2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

                2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  

            2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลสามเงา  และแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

                2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีต่อไป  
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3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล  

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสามเงา จะต้องดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ดังน้ี  

          ขั ้นตอนที ่ 1 แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังน้ี ให้

ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

          1) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 

          2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  

          3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  

          4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

          5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  

              โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 

          ข้ันตอนท่ี 2  

           1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ข้อ 29 ดังน้ี  

               - กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

               - ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

           2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2559  ข้อ 13 ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ัง 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ 

แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

         ขั้นตอนที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

              4.1) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลสามเงา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

              4.2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังน้ี 

                   แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา 

                   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

               4.3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 

ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

              ผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ 

ดังน้ี  

              5.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลสามเงา สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล

ว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนหรือไม่  

              5.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 

ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่  
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ เทศบาลน่าอยู่สู่เศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสามเงา  

                 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา โดยการวิเคราะห์ ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนด กลยุทธ์การ

ทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 6 ด้าน ดังน้ี  

                1.) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                2.) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                3.) ด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

                4.) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                5.) ด้านอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

                6.) ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 

3. เป้าประสงค์ 

               1.) ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 

                2.) ประชาชนมีรายได้ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา  และมีความสุข 

                3.) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

                4.) ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและย่ังยืน  

                5.) ใช้ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

                6.) การบริหารงานมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรอ่ืน 
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4. ตัวช้ีวัด 

              1. ประชาชนร้อยละ 80  ของครัวเรือน ท่ีได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค 

              2. ประชาชนร้อยละ 80 ของครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้สุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา 

                  และมีความสุข 

              3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง 10 ชุมชน 

              4. ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

              5. มีการดำเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามศิลปะ  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

              6. มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 

5. กลยุทธ์ 

             1. พัฒนาถนน ท่อระบายน้ำ และผังเมือง 

              2. บริหารจัดการน้ำและไฟฟ้า 

              3. ชีวิตดีมีความสุข 

              4. สุขภาพแข็งแรง 

              5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชน 

              6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

              7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

              8. กำจัดขยะมูลฝอย 

              9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

              10. บริหารจัดการองค์กร 

              11. บูรณาการร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 6 

 

ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

                เทศบาลตำบลสามเงา ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) โดยเก็บข้อมูล

การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ

ดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลสามเงาดังน้ี 

แบบท่ี 1 แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประเด็นการประเมิน มีการ

ดำเนินงาน 

ไม่มีการ

ดำเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  P  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  P  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ  P  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  P  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  P  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแบบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

P  

ส่วนท่ี 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล  P  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  P  

9. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถ่ิน  

P  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  

P  

11. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  P  

12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  P  

 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 7 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา 

คำชี ้แจง : เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นภายใต้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 

ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือ เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ (12 เดือน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ตารางแสดงยุทธศาสตร-และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู=ในแผนและจำนวนโครงการท่ีไดAดำเนินการ  

ประจำปEงบประมาณ  2562  

 

ท่ี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 

โครงการท่ี 

ปรากฏในแผน 

โครงการท่ี 

ดำเนินการ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 16 2 12.50 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 40 16 40.00 

3. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 14 5 35.72 

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 2 50.00 

5. อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4 3 75.00 

6. บริหารบ้านเมืองท่ีดี 17 4 23.53 

รวม 95 32 33.69 

(ข้อมูลจาก ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS) 
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โครงการในแผน โครงการที.ดําเนินการ 

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ ของปีงบประมาณ 2562  

ยทุธศาสตร์ที. : ยทุธศาสตร์ที. ; ยทุธศาสตร์ที. < ยทุธศาสตร์ที. = ยทุธศาสตร์ที. > ยทุธศาสตร์ที. ? 

ย.2 
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ย.3 

ย.4 ย.5 

ย.6 

ย.6 

ยุทธศาสตร์ที, . 

7% 
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13% 

ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2562 

ย.2 
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ย.3 

ย.4 ย.5 
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                 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณของโครงการท่ีปรากฏอยู=ในแผนและงบประมาณของ

โครงการท่ีดำเนินการในปCงบประมาณ 2562 แยกตามยุทธศาสตรJ 

 

ท่ี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ในแผน 

งบประมาณท่ี

ดำเนินการ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 7,805,000 1,474,350 9.83 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,388,200 12,800,807 85.28 

3. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1,964,000 427,872 2.85 

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 528,000 20,107 0.14 

5. อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 290,000 138,013 0.92 

6. การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 2,315,000 150,255 1.00 

รวม 49,085,200 15,011,404 100.00 

       (ข้อมูลจาก ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS) 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน

และที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณในแผน งบประมาณที.ดําเนินการ 
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รายละเอยีดโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 แยกตามยุทธศาสตร์ดงัต่อไปนี ้

ยุทธศาสตรJท่ี 1 ดLานโครงสรLางพ้ืนฐาน 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณ

คงเหลือ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1  1,200,000 974,450 225,550 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

สุขาภิบาลซอย 7 โดยขยายผิวจราจรเพิ่ม 

500,000 499,900 100 กองช่าง 

รวม 1,700,000 1,474,350 225,650  
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ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

แยกตามยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 
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ยุทธศาสตรJท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณ

คงเหลือ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,220,000 7,638,900 581,100 สำนักปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ 2,112,000 2,091,200 20,800 สำนักปลัด 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 90,000 69,500 20,500 สำนักปลัด 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) 120,000 120,000 0 กองสาธารณสุข 

5 โครงการอาหารเสริม(นม) 824,000 528,174.34 295,825.66 กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 21,480 8,520 กองการศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 507,200 372,480 134,720 กองการศึกษา 

8 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000 39,580 420 กองสาธารณสุข 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 29,600 400 กองสาธารณสุข 

10 โครงการก่อสร้างถนนเข้าอาคารผู้สูงอาย ุ 200,000 200,000 0 กองช่าง 

11 โครงการจัดแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ ์ 150,000 106,898 43,102 กองการศึกษา 

12 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน 20,000 16,410 3,590 กองการศึกษา 

13 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล 1,440,000 1,352,160 97,840 กองการศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 200,000 200,000 0 กองสาธารณสุข 

15 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา 20,000 20,000 0 สำนักปลัด 

16 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 80,000 4,425 75,575 กองสาธารณสุข 

รวม 14,083,200  12,800,807 1,282,393  

ยุทธศาสตรJท่ี 3 สรLางความเขLมแข็งชุมชน 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณ

คงเหลือ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สำคัญ 

14,000 2,032 11,968 สำนักปลัด 

2 สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 0 สำนักปลัด 

3 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ

ชุมชน 

300,000 289,000 11,000 สำนักปลัด 

4 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000 18,440 1,560 สำนักปลัด 

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน 100,000 98,400 1,600 สำนักปลัด 

รวม 454,000 427,842 26,128  
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ยุทธศาสตรJท่ี 4 อนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลLอม 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณ

คงเหลือ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 50,000 4,075 45,925 กองสาธารณสุข 

2 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 28,000 16,032 11,968 สำนักปลัด 

รวม 78,000 20,107 57,893  

 

ยุทธศาสตรJท่ี 5 อนุรักษJศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปYญญาทLองถ่ิน 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณ

คงเหลือ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต ์ 40,000 40,000 0 กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 20,000 18,637 1,363 กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย 80,000 79,376 624 กองการศึกษา 

รวม 140,000 138,013 1,987  

 

ยุทธศาสตรJท่ี 6 การบริหารบLานเมืองท่ีดี 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ 

ที่ใช ้

งบประมาณ

คงเหลือ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร 180,000 114,591 65,409 สำนักปลัด 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 40,000 22,464 17,536 สำนักปลัด 

3 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติตามนโยบายรัฐบาล 20,000 3,200 16,800 สำนักปลัด 

4 อุดหนุนที่ทำการอำเภอสามเงาตามโครงการวันสำคัญ

ของชาติ 

10,000 10,000 0 สำนักปลัด 

รวม 250,000 150,255 99,745  
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ตารางแสดงจำนวนงบประมาณของโครงการท่ีดำเนินการในปCงบประมาณ 2562 แยกตามยุทธศาสตรJ 

 

ท่ี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณท่ี

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 1,700,000 1,474,350 225,650 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 14,083,200 12,800,807 1,282,393 

3. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 454,000 427,872 26,128 

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 78,000 20,107 57,893 

5. อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

140,000 138,013 1,987 

6. การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 250,000 150,255 99,745 

รวม 16,705,200 15,011,404 1,693,796 
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ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

          จากการสำรวจข้อมูลจากประชาชนท้ัง 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 351 คน  

(กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสำรวจใช้วิธีของ Taro Yamane เน่ืองจากเป็นสูตรในการคำนวณกลุ่มตัวอย่างท่ีทราบ

จำนวนประชากรท่ีแน่นอน และเป็นสูตรท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในประมวลผลข้อมูล) 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศชาย 192 คน  เพศหญิง 159 คน 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  อายุ 21–30 ปี 25 คน   อายุ 31-40  91  คน   อายุ 41- 50 ปี  90  คน 

                                     อายุ 51-60 ปี  101 คน  อายุ 60 ปี ข้ึนไป  44 คน 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   ไม่ได้รับการศึกษา 6  คน   ประถมศึกษา 89  คน 

                                     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  134  คน   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 54 คน 

                                     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 59 คน    สูงกว่าปริญญาตรี  9  คน 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม รับราชการ  39  คน   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  61 คน  เกษตรกร  88  คน 

                                      ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  79  คน  รับจ้าง  71  คน  นักเรียนนักศึกษา  13  คน 

ประเด็นคำถามท่ี 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

               พอใจมาก 23 คน  พอใจ  243  ไม่พอใจ 85 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

พอใจมาก 

7% 

พอใจ 

69% 

ไม่พอใจ 

24% 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
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ประเด็นคำถามท่ี 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

               พอใจมาก 10 คน  พอใจ  256 คน ไม่พอใจ 85 คน 

 

 
 

ประเด็นคำถามท่ี 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 

               พอใจมาก 44 คน  พอใจ  205 คน   ไม่พอใจ 108 คน 

 

 
 

 

 

 

  

พอใจมาก 

3% 

พอใจ 

73% 

ไม่พอใจ 

24% 

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

พอใจมาก 

12% 

พอใจ 

58% 

ไม่พอใจ 

30% 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการกิจกรรม  
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ประเด็นคำถามท่ี 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

               พอใจมาก 67 คน  พอใจ  205 คน   ไม่พอใจ 79 คน 

 

 
 

 

ประเด็นคำถามท่ี 5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

               พอใจมาก 55 คน  พอใจ  221 คน   ไม่พอใจ 75 คน 

 

 
 

 

 

 

 
 

พอใจมาก 

19% 

พอใจ 

58% 

ไม่พอใจ 

23% 

การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

พอใจมาก 

16% 

พอใจ 

63% 

ไม่พอใจ 

21% 

ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ประเด็นคำถามท่ี 6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

               พอใจมาก 61 คน  พอใจ  180 คน   ไม่พอใจ 110 คน 

 

 
 

ประเด็นคำถามท่ี 7 มีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

               พอใจมาก 38 คน  พอใจ  232 คน   ไม่พอใจ 81 คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

พอใจมาก 

18% 

พอใจมาก 

51% 

ไม่พอใจ 

31% 

การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

พอใจมาก 

11% 

พอใจ 

66% 

ไม่พอใจ 

23% 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
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ประเด็นคำถามท่ี 8 มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

              พอใจมาก 22 คน  พอใจ  248 คน   ไม่พอใจ 81 คน 

 

 
 

 

ประเด็นคำถามท่ี 9 มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

              พอใจมาก 22 คน  พอใจ  243 คน   ไม่พอใจ 86 คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

พอใจมาก 

6% 

พอใจ 

71% 

ไม่พอใจ 

23% 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

พอใจมาก 

6% 

พอใจ 

69% 

ไม่พอใจ 

25% 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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                  จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ต่อความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงาในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 9.75%  

มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.72 % และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 25.53%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.75

64.72

25.53

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

ภาพรวมความพงึพอใจของประชาชน 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

            การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ของเทศบาลตำบลสามเงา ในการพัฒนาด้านต่างๆ

ตามยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

            เกณฑ์การพิจารณา : ใช้สูตรการหาค่าโดยวิธีอันตรภาคช้ัน 5 ระดับ   

                     0.00-1.80    ผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีแย่ 

                     1.81-3.61    ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างแย่  

                     3.62-5.42    ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

                     5.43-7.23    ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

                     7.24 ข้ึนไป   ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.06 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.11 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 7.17 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.14 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.26 

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.37 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.39 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.31 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.31 
รวม 7.23 

          จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ 

ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ความพอใจของผู ้เกี ่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.23 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.84 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.89 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 7.98 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.03 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.10 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.16 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.15 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 
รวม 8.04 

          จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ 

ท่ี 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู ้เกี ่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.04 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.78 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 8.00 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.00 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.29 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.41 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.43 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
รวม 8.13 

          จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ 

ท่ี 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ความพอใจของผู ้เกี ่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม  

10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.13 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.13 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.09 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 7.13 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.13 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.22 

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.30 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.39 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.39 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.39 
รวม 7.24 

          จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุทธศาสตร์ 

ท่ี 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความพอใจของผู้เก่ียวข้องจากภาพรวม  

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.24 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.89 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.94 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 6.94 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.09 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.13 

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.15 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 7.19 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.21 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 
รวม 7.08 

          จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ 

ท่ี 5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความพอใจของผู้เก่ียวข้อง

จากภาพรวม จากคะแนนเต ็ม 10 คะแนน ประชาชนม ีความพึงพอใจ ค ิดเป ็น 7.08 คะแนน  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี   
ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.96 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.96 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม 7.94 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.06 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.31 

6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.46 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.42 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.48 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.46 
รวม 8.23 

          จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ 

ท่ี 6 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.23 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
 

คะแนนรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ 
ประเด็น คะแนน (10 คะแนน) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7.23 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8.04 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8.13 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7.24 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 7.08 

6. ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองท่ีดี 8.23 
รวม 7.66 

 
                 จากผลการสำรวจท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ีมีเกณฑ์คะแนนมากสุด คือยุทธศาสตร์การ

บริหารบ้านเมืองที่ดี  มีคะแนนอยู่ที่ 8.23  คะแนน ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์

ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนอยู่ที่ 7.08 คะแนน  

โดยคะแนนรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีคะแนนอยู่ที่ 7.66 คะแนน  ถือว่าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ

เทศบาลตำบลสามเงา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ส่วนที ่4  

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล  

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

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

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว6732 

ลงว ันท่ี 6  พฤศจ ิกายน 2562 และการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นให ้ เป ็นหน ้า ท่ี 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการ

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน

เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เฉพาะที่ดำเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วย 

                    ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและ

หนังสือสั่งการ ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนประเมินจะต้องมีคะแนนไม่ควร

น้อยกว่าร้อยละ 80 จากการรวบรวมคะแนนการประเมินที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงาจำนวน 12  ท่าน สามารถสรุปผลการประเมิน คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 

พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลตำบลสามเงา เป็นคะแนนค่าเฉล่ีย ได้ดังน้ี  
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แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

    5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 5 

    5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังจบประมาณได้ถูกต้อง 5 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเน่ืองกับระยะเวลา (4 ปี) 5 

    5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 

    5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

    5.8 โครงการแต่ละโครงการมีความครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ 5 

    5.9 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 

    5.10 ตัวชีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 5 

    5.11 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการวัตถุประสงค์ 5 

รวม 100 
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. สร ุปสถานการณ์

การพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหา

จุดแข็งจ ุดอ ่อน โอกาสและอุปสรรคที ่อาจส่งผลต่อการ

ดำเนินงาน  ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 

และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์

โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายใน

และสภาพการณ์ภายนอก และรู ้จ ักสภาพแวดล้อมในการ

บริหารและบริการกิจการสาธารณะ  

10 8.17 

2. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

 

การควบคุมที ่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื ่อนำมาใช้วัดผลใน 

เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ก็

คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั ้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่

จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่

สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

10 8.29 

3. การประเมินผลการ 

นำแผนพัฒนาไป 

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน

หรือไม่ 

10 8.33 

4. แนวทางการพัฒนา 

และยุทธศาสตร์การ 

พัฒนา  

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ

จัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis และหลัก

การบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  

10 8.42 

5. โครงการพัฒนา  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  60 50.5 

5.1 ความชัดเจนของ 

ช่ือโครงการ  

 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้

การพ ัฒนาบรรล ุ ตามว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ขององค ์ กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง

ใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

5 4 
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5.2 กำหนด

วัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับโครงการ  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) วัตถประสงค์มีความ

สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ

และเหตุผล  

5 4.04 

5.3 จำนวน

วัตถุประสงค์มีความ

เหมาะสมกับโครงการ  

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และ มี

ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ ระบุสิ่งท่ี

ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

และสามารถปฏิบัติได้  

5 4.04 

5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) มีความ 

ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง 

งบประมาณได้ถูกต้อง  

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 

เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย 

คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ

ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 

เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร 

คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  

5 4.25 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคล้องต่อเน่ืองกับ 

ระยะเวลาปี  

การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ

(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)  

5 4.17 

5.6 งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 

ประการในการจ ัดทำโครงการได ้แก ่ 1) ความประหยัด 

(Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) และ 

5) ความโปร่งใส (Transparency)  

5 4.21 

5.7 มีการประมาณการ 

ราคาถูกต้องตามหลัก 

วิธีการงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ 

โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 

ราคากลางท้องถิ ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและ 

ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

5 4.25 

5.8 โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลุม 

ระยะเวลา 4 ปี ทุก

โครงการ  

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมท้ัง 4 ปี 

ทุกโครงการ  

 

5 4.33 
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5.9 มีการกำหนด 

ตัวช้ีวัด (KPI) และ 

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผล  

ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator 

: KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable)  

ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 

(efficiency) ได้  

5 4.25 

5.10 ตัวช้ีวัด (KPI)  

วัดได้ถูกต้องตามหลัก

ของการจัดทำโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีกำหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า

จะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเคร่ืองมือว่าโครงการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของโครงการอาจเป็นร้อยละจำนวน เป็นต้น  

5 4.33 

5.11 ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับสอดคล้องกับ 

โครงการ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับที ่เกิดขึ ้นจากวัตถุประสงค์ที ่ตอบผลว่า

ดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้

ต้ังไว้  

5 4.21 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ 

ได้รับสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์  

ผลที ่ได้ร ับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม

โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล

หรือผลที ่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า

วัตถุประสงค์  

5 4.42 

รวมคะแนน 100 83.71 

 

          จากผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 12 คน ได้คะแนนรวม 83.71 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน  คิดเป็นร้อยละได้ 83.71  ถือว่าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล

ตำบลสามเงา มีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที ่5  

ปัญญา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 

ปัญหาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 

         1. โครงการท่ีต้ังไว้ กับ โครงการท่ีได้ดำเนินการไม่สัมพันธ์กัน มีการต้ังโครงการไว้ แต่ไม่สามารถทำ

ตามโครงการได้จริง เช่น โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้ังไว้ 16 โครงการ  ทำได้แค่ 2 โครงการ 

         2. งบประมาณของโครงการแต่ละโครงการต้ังงบประมาณไว้มากเกิน บางโครงการต้ังงบประมาณไว้

น้อยเกินไป 

         3. โครงการแต่ละโครงการยังไม่ตรงกับปัญญาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

         4. โครงการด้านศาสนาวัฒนธรรม มีน้อย และ งบประมาณไม่เพียงพอ 

 

 

อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 

         1. ด้วยงบประมาณท่ีจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามท่ีต้ังไว้ 

         2. โครงการท่ีประชาชนต้องการในพ้ืนท่ีเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่และต้องมีการประสานร่วมถึงขอ

ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน  

         3. ปัจจุบันการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนไม่สามารถทำได้ จึงทำให้การต้ังงบประมาณในกิจกรรม

โครงการด้านศาสานาวัฒนธรรมได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมมีระเบียบข้อบังคับมากข้ึน  

 

 

แนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 

2562 

         1. แนวทางแก้ไขในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางเทศบาลตำบลสามเงาจะนำเงิน

เหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2562 มาก่อสร้างในปี 2563 โดยมีอยู่ 5  โครงการท่ีจะนำมาทำ 

         2. โครงการท่ีประชาชนต้องการในพ้ืนท่ีเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ทางเทศบาลตำบลสามเงาได้ทำการ

เสนอโครงการไปท่ีหน่วยงานอ่ืนแล้วเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ  

         3. สำหรับโครงการด้านศาสนาวัฒนธรรม ทางเทศบาลจะเร่งศึกษาระเบียบ ร่วมถึงหาแนวทางแก้ไขใน

การเพ่ิมงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมโครงการให้มากข้ึน ร่วมถึงการประสานของบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 30 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 31 

 

การประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับตำบล(เทศบาลตำบลสามเงา) เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - 2565) 

 
 

 
 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 32 

 

การประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 33 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
   - โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1  

 

 
 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 34 

 

       - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลซอย 7 โดยขยายผิวจราจรเพ่ิม 

 

 

 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 35 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน 

      - โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

 

 
 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 36 

 

          - โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 37 

 

             - โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 38 

 

          - โครงการก่อสร้างถนนเข้าอาคารผู้สูงอายุ 

 

          

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 39 

 

          - โครงการจัดแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

 

          

          

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 40 

 

           - โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพ่ือเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 41 

 

          - โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

 

 

 
 

 

           



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 42 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 43 

 

- โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 44 

 

         - โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน 

 

                                 

  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 45 

 

         - โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 46 

 

          - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 47 

 

ยุทธศาสตรJที ่4 อนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม 
           - โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 48 

 

          - โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 49 

 

ยุทธศาสตรJท่ี 5 อนุรักษJศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปYญญาทLองถ่ิน 

          - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 50 

 

          - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 51 

 

          - โครงการส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 52 

 

ยุทธศาสตรJท่ี 6 การบริหารบLานเมืองท่ีดี 

          - โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 53 

 

           - โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 


