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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ 29 (๓) 
“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหลักเมือง  จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมืองเพื่อเป็น
การรายงานผลการด าเนินงานให้คณะผู้บริหารทราบ  ปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนใน
ท้องถ่ิน และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ บริหาร จัดการทรัพยากร และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถ่ินมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 

 
                                                                                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                                                                  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหลักเมือง 
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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลหลักเมือง              
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ทั้งนี้  ระเบียกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ                      
วัสดุ อุปกรณ์  และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีสักเพียงไร           
ก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกดิข้ึนได้  ก็ไม่สามารถจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาของ
ท้องถ่ินได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลเุป้าหมายหรือไม่ อย่างไรซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน า
ข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับผลประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน
เป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้มีการปฏิบัติหรอืไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลหลักเมืองและแก้ไขไดต้รง
กับปัญหาที่เกิดข้ึน 
  2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนท่ี 1 
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 28 ดังนี้ 
  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

 ขั้นตอนท่ี 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ขั้นตอนท่ี 3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
พ.ศ.2548 ข้อ 29 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี 4 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ (3) 

 ขั้นตอนท่ี 5 
 ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบใน              
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง                  
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถ่ิน (ฉบับที่ ๓)                  
พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๓๐ (5) 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักเมือง  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ข้อ 29 ดังนี้ 
  (1) กรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)                  
มีรายละเอียดดังนี้ 
  (2) ความสอดคล้อง (relevance)  
        มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
  (3) ความพอเพียง (adequacy)  
        การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน โดยต้องค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน 
  (4) ความก้าวหน้า (Progress)  
        พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 

1) ด้านการศึกษา ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมสนับสนุน

ในเรื่องการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียนเขตเทศบาล ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย จัดให้มีสถานที่ออกก าลัง

กายทุกหมู่บ้าน 
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นเอกลักษณ์         

ของท้องถ่ินสืบไป 
2) ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแต่ต้ังครรภ์  การคลอด  ให้ประชาชนเขตเทศบาล มีสุขภาพอามัย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้าทุกคนจนถึงวัยสูงอายุ 

- เฝ้าระวังโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนโรคติดต่อที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตประชาชน  

- ป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและจ าหน่ายยาเสพติดอย่างครบวงจร ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 

- ส่งเสริมการสาธารณสุขเชิงรุก ได้แก่  การเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้สูงอายุและคนชรา  
- สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
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3) ด้านสังคม 
มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

- พัฒนาผังเมือง เรื่อง ถนน ท่อระบายน้ า เขตที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม เขตพาณิชย์
รองรับการเจริญเติบโตของเทศบาลซึ่งประชากรจะมีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมืองเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนรวม และความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

- พัฒนาการบริการไฟฟ้า  ประปา  และสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและสาธารณูปการที่มี
คุณภาพเพื่อบริการประชาชน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามและน่าอยู่ 
5) ด้านเศรษฐกิจ  

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได้ 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ โดยสนับสนุนคนนอกเขตมาเที่ยววัด
ในเขตเทศบาล ซึ่งมีประวัติมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ควรจดจ า 

6) ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 - มุ่งเน้นด้านการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
- มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความคุ้มค่า 
- มุ่งส่งเสริมให้การท างานของพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล และสภาเทศบาล เกิด

ขบวนการรับฟังเสียงประชาชน สนับสนุนการท างานเป็นทีม จัดคณะกรรมการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและขบวนการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
- สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้รักสามัคคี 
- มุ่งเน้นมาตรการการป้องกัน จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัย

ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
- จัดต้ังศูนย์ธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลหลักเมือง  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
- น าวิชาการและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้การบริหารงานเทศบาล ให้สอดคล้องกับความ

เจริญของเมือง และตอบสนองการบริการของประชาชน 
- ส่งเสริมการท างานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาอย่างเป็นระบบ 
- มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เกิดการท างาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

และเป็นกลางทางการเมือง 
  (5) ประสิทธิภาพ (efficency) 
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณที่ถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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  (6) ประสิทธิผล (effectiveness) 
        ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ 
มีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ 
  (7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  
        ประชาชน  ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
  (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึน
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ  กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
 4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรวมทั้งต าบล อ าเภอ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เป็น

การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  เช่น  
สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อมวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ 
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
        เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินปัจจัยใด
ที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยภายในตาม
สายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อน 
 4.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 
        ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.256๑ – 256๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม 
  4.๓.๑ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างด าเนินการโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 
  4.3.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
  4.๓.4 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  4.๓.5 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จาการติดตามและประเมินผล 
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5. ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม  4  
ประการ ดังนี ้

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล   
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

    รายไตรมาส 
        (1) ไตรมาสที่  1   (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 25๖๑) 
        (2) ไตรมาสที่  2 (เดือนมกราคม 256๒ – มีนาคม 256๒) 
        (3) ไตรมาสที่  3   (เดือนเมษายน 256๒ – มิถุนายน 256๒) 
        (4) ไตรมาสที่  4 (เดือนกรกฎาคม 256๒ – กันยายน 256๒) 
      ระยะ  6  เดือน 

(1) เดือนตลุาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  256๒ 
(2) เดือนเมษายน  256๒ – กันยายน  256๒ 

5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
       เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แผนพัฒนาที่ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  แบบบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิ เคราะห์ทางสถิติ และ           
การหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

5.3 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 (1) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(2) สรุปผลด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  

         (3) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
                   (4) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
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6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหลักเมืองใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้

หลายแนวทาง  ดังนี้ 
  2.1 ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน และ
สามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล 
  2.2 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดผลประโยชน์เต็มที่ 
  2.3 ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานได้ 
  2.4 ช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผนงาน/โครงการและท าให้แผนงาน/
โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
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ส่วนท่ี  2 
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 กรอบแนวคิดและหลัก 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศ
ไทยยังคงประสบภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสร ีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้
ประชาชน ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินดังนี้ 
 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
 นโยบายที่  2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ 
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายที่  5  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  Strategy)  
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยที่กินดีอยู่ดี มีความเสมอภาค และเป็น
ธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อเพิ่มความสมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 วัตถุประสงค์  : 1. รักษาฐานรายได้เดิม  และสร้างรายได้ใหม่ 
   2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
          2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
          3. การลดรายจ่าย 
          4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : ลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8                
ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 
ประเด็นหลัก 11 แนวทางด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางด าเนินการ 

 

4.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
      ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังน้ี 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  ๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 

5.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
      มีท้ังหมด  ๑๒  ประการ  ดังน้ี 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  
เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
 ๑) วิสัยทัศน์ 
  “ผู้น าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเ ชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์” 
 2) พันธกิจ 
     ๑. ด าเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบรกิารใหเ้ปน็สินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัยและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
     ๒. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  เชิง
สร้างสรรค์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักเมือง 
 1) วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง” 
   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
  ๒. ขยายเขต/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  3. พัฒนาระบบจราจร 
  4. พัฒนาระบบประปา 
        ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมระบบการศึกษา และประเพณีท้องถ่ิน 
  2. ส่งเสริมระบบการสาธารณสุขและสุขาภิบาล 
  3. การเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
  4. ส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิการสังคม 
           ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการด าเนินงานของชุมชน 
       ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
  2. พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ส่วนท่ี  ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 *********************************  
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหลักเมือง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
6  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
7  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป ี   
8  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
9  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
10  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
11  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
13  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑6 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑7 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
สรุป :  จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ตามประเด็นการประเมิน จากท้ังหมด 18 ข้อ มีการด าเนินงานและจัดท าตามแผนงานครบถ้วนทุก 
          กระบวนการ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ส่วนที ่ 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี      

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลหลกัเมอืง 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  30  กันยายน  256๒ 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 
(ตามงบประมาณ

และ 
นอกงบประมาณ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๔ ๒๔ ๑๗.๓๙ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๗๕ ๔๕ ๓๒.๖๑ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๘ ๔ ๒.๙๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๑ ๖ ๔.๓๕ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ๒๐ ๖ ๔.๓๕ 
รวม ๑๓๗ ๘๕ ๖๑.๖๐ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 256๔)   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

(เงินตามงบประมาณ) 
 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่างด าเนินการ ยังไม่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ       

ข้างบ้านนายอ านวย ทองภู่น้อย หมู่ที่ ๔ 
ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมืองราชบุรี   
จังหวัดราชบุรี 

๑๒๙,๐๐๐  
(๑๒๗,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๒,๐๐๐ บาท 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายแยกเพชรเกษม เชื่อม
ถนนพิกุลทอง (ตั้งแต่สะพานโคกหม้อ   
ถึงคลองลาว) หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกหม้อ   
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๒,๓๘๐,๐๐๐   
(๑,๖๑๕,๘๗๐.๓๙) 

 กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๗๖๔,๑๒๙.๖๑ 

บาท 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   
รูปตัวยูถนนสายโคกหม้อ – บางลี่  
(ตั้งแต่สะพานโคกหม้อถึงคลองลาว)   
หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกหม้อ   
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๙๑๗,๐๐๐  
(๗๗๕,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ  
๑๔๒,๐๐๐ 

บาท 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.          
รูปตัวยู บริเวณสนามหญ้าเทศบาล  
ต าบลหลักเมือง  หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกหม้อ  
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๕๗๒,๐๐๐  
(๕๖๐,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๒,๐๐๐ บาท 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   
รูปตัวยูและปรับปรุงผิวถนน คสล. 
บริเวณซอยข้างร้านครัวเมืองเลยเก่า   
หมู่ที่ ๒ ต าบลพงสวาย อ าเภอเมือง
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๑๖๔,๐๐๐  
(๑๖๔,๐๐๐) 

  กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
และปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตเป็นผิว คสล. บริเวณพงสวาย 
๓๐ และ ๓๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลพงสวาย 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๑,๕๓๗,๐๐๐  
(๑,๓๓๕,๐๐๐) 

 

 กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๒๐๒,๐๐๐ 

บาท 

7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณฝั่งตรงข้าม
ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี 

๔๒๗,๐๐๐  
(๔๐๙,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๘,๐๐๐ บาท 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

 ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๘ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.

พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณพงสวายซอย 
๑๐/๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลพงสวาย อ าเภอ   
เมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๒๑๙,๐๐๐  
(๒๑๗,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๒,๐๐๐ บาท 

๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.      
พร้อมทางเท้า คสล. สายเลียบคลอง    
ท้ายเมือง หมู่ที่ ๒ ต าบลพงสวาย     
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๑,๕๒๕,๐๐๐  
(๙๙๙,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๕๒๖,๐๐๐ บาท 

๑๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน
ล าปลาทิว หมู่ที่ 4 ต าบลพงสวาย     
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๑,๗๗๘,๐๐๐  
(๑,๓๐๐,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๔๗๘,๐๐๐ บาท 

๑๑ โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก คสล. บริวเณปากซอยพงสวาย ๒๖ 
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ต าบลพงสวาย  
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๗๕,๐๐๐  
(๗๕,๐๐๐) 

  กองช่าง 

๑๒ โครงการติดตั้งปูายชื่อถนนและซอย ภายใน
เขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 

๒๗๐,๐๐๐  
(๒๕๖,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๔,๐๐๐ บาท 

๑๓ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
เลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) 
หมู่ที่ ๓ ต าบลพงสวาย อ าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี 

๓,๐๕๐,๐๐๐  
(๒,๑๐๐,๐๐๐) 

  กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบสูบน้ า
อัตโนมัติ บริเวณสถานีสูบน้ าสระหมู่บ้าน
คันทรีวิลล่า หมู่ที่ 5 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

148,000   
(๑๔๘,๐๐๐) 

 

 กองช่าง 
เนื่องจากรอ

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา 

๑๕ โครงการปรับปรุงทางเชื่อม คสล.      
บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๑๓ หมู่ที่ ๔  
ต าบลโคกหม้อ  อ าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี 

๔๔,๐๐๐  
(๔๓,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑,๐๐๐ บาท 

๑๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. 
บริเวณซอยข้างบ้านนายแพทย์ พ.อ.บุญรอ  
ถิรพร หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกหม้อ   
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๔๒๖,๐๐๐  
(๔๐๙,๐๐๐) 

  กองช่าง 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๗,๐๐๐ บาท 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๑๗ โครงการติดตั้งเสาไฟสาธารณะพร้อมโคม 

ไฟฟูาแสงสว่างหลอด LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ 
ถนนสายโคกหม้อ – เลี่ยงเมือง             
(ข้างส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมือง)    
หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

๒,๔๓๐,๐๐๐    
 
 
 

กองช่าง 
เนื่องจากมีการ

โอนลด
งบประมาณ เพ่ือ

โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จ านวน 
๒,๔๓๐,๐๐๐ 

บาท 
๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า คสล. บริเวณซอยข้างบ้าน  
พ.อ.จ าเนียร  โฉมนาค 
*(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

๔๔๔,๐๐๐   
(๔๔๔,๐๐๐) 

(กันเงิน
งบประมาณ) 

 กองช่าง 

๑๙ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายเลียบคลอง
ขุดลัดราชบุรี (ฝั่งตรงข้ามโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 
๘ ต าบลพงสวาย อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี 
*(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

๒,๓๒๘,๐๐๐   
(๒,๓๒๘,๐๐๐) 

(กันเงิน
งบประมาณ) 

 

 กองช่าง 
* จ่ายขาดจาก

เงินสะสม 
จ านวน 

๑,๘๑๒,๐๐๐ 
บาท 

๒๐ โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาล
หลักเมือง 

๑๑๘,๐๐๐   
(๑๑๘,000) 

กันเงิน 

 กองการศึกษา 

๒๑ ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐   
(๑๕๐,000) 

กันเงิน 

 กองการศึกษา 

๒๒ โครงการก่อสร้างเสาธงสนามกีฬาวัดพญาไม้ ๔๔,๐๐๐   
(๔๒,000) 

กันเงิน 

 กองการศึกษา 
งบประมาณ

คงเหลือ  
๒,๐๐๐ บาท 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๑  จ านวน  ๒๒  โครงการ ๑๙,๑๗๕,๐๐๐ ๘,๗๖๙,๐๐๐ ๔,๘๔๕,๘๗๐.๓๙ ๒,๔๓๐,๐๐๐ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

๒,๑๘๐,๑๒๙.๖๑ 
บาท 

ไปสมทบ 
รายการอื่น 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
วันส าคัญของชาติ 

๑,๐๘๐,๐๐๐  
(1,073,868.20) 

  ส านักปลัด 
 

๒๕ โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ๙๕,๗๐๐  
(95,642) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
๒๖ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้น า

ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
๔๘๘,๒๗๒  

(488,272) 
  ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๒๗ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๘,๕๙๒  
(8,592) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
๒๘ โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและ

ประชาชน 
30,000  

(29,682) 
  ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

2๙ โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง 

30,000  
(100,364) 

  กองการศึกษา 

๓๐ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การเกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙๓,๑๒๗  
(93,127) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

๓๑ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ๒๓,๓๑๐  
(23,283) 

  กองการศึกษา 

๓๒ โครงการวันแม่แห่งชาติ 12,000  
(10,281.50) 

  กองการศึกษา 

๓๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 30,000  
(11,363.50) 

  กองการศึกษา 

๓๔ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 15,000  
(8,545) 

  กองการศึกษา 

๓๕ โครงการอาหารกลางวัน ทลม. 1,200,000  
(1,200,000) 

  กองการศึกษา 

๓๖ โครงการอาหารกลางวัน ศพด. ๑๗๔,๓๔๐  
(174,310) 

  กองการศึกษา 

๓๗ โครงการวิถีพุทธ 12,000  
(12,000) 

  กองการศึกษา 

๓๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑๕,๐๐๐  
(๑๕,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๓๙ โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครู
ชาวต่างชาติ 

200,000  
(171,193) 

  กองการศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๔๐ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่แด็กฯ ๔๐๔,๕๑๓  

(404,443.75) 
  กองการศึกษา 

๔๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐  
(๑๐๐,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๔๒ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด ๑๕,๐๐๐  
(๑๕,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๔๓ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

๔๑๙,๗๐๐  
(419,681.06) 

  กองการศึกษา 

๔๔ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๗๙,๖๐๖.๔๙  
(277,276.49) 

  กองการศึกษา 

๔๕ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

๒๑,๕๐๐  
(21,440) 

  กองการศึกษา 

๔๗ โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ๔๓,๒๐๐  
(43,200) 

  กองการศึกษา 

๔๘ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ๒๒,๘๘๐  
(22,790.46) 

  กองการศึกษา 

๔๙ โครงการประเพณีลอยกระทง ๒๕๓,๑๕๕  
(253,132.68) 

  กองการศึกษา 

๕๐ โครงการประเพณีสงกรานต์ ๓๔๓,๖๐๐  
(343,557.88) 

  กองการศึกษา 

๕๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน 

๔๙,๓๗๒  
(49,372) 

  กองการศึกษา 

๕๒ 
 
 
 
 
 
 

โครงการน้ าสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

 
(65,000) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โอนลด 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๓๕,๐๐๐ บาท 

ไปสมทบรายการ
อ่ืนเน่ืองจาก
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

๕๓ โครงการรณรงค์และส่งเสริมร้านแต่งผม 
ร้านเสริมสวยได้มาตรฐานและทัศนศึกษา   
ดูงาน 

50,000 -   
 
 

โอนลดไปสบทบ
รายการอ่ืน
เนื่องจาก

งบประมาณไม่
เพียงพอ 

๕๔ โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร 30,000  
(11,172) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕๕ โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ 70,000  
(69,494.25) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๕๖ เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน   

สาธารณสุข 
440,000  

(80,000) 
  โอนลดไปสบทบ

รายการอ่ืน
เนื่องจาก

งบประมาณไม่
เพียงพอ 

๕๗ ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย 

15,000  
(14,970) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๕๘ โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 400,000 -   
 

โอนลด 
๔๐๐,๐๐๐     

ไปสมทบรายการ
อ่ืนเน่ืองจาก
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 

๕๙ โครงการใกล้บ้านใกล้ใจห่วงใยผู้สูงวัย        
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 

20,000  
(19,834) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๐ โครงการคนเทศบาลรักษ์สุขภาพ 50,000  
(41,432) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๑ โครงการอบรมแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัว 

50,000  
(27,782) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๒ โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100,000  
(99,482.25) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๓ โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000  
(50,000) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๔ โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

40,000  
(40,000) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๕ โครงการเสริมสร้างสุขสูงวัย เทศบาลต าบล
หลักเมือง 

264,150  
(223,385) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๖ โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ 

200,000  
(90,488) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๗ โครงการก าจัดเหาในโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล 
หลักเมือง 

20,000  
(20,000) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๖๘ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

๕๐,๐๐๐  
(๕0,000) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๖๙ โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และ

คุมก าเนิดสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

๑๖๒,๐๐๐  
(๑๖๑,๔๔๒) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ จ านวน  ๔๕  โครงการ ๗,๗๕๗,๗๐๗.๔๙ ๙,๒๖๗,๙๙๐.๐๒ - ๔๕๐,๐๐๐  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

๗๐ โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น 30,000  
(20,823.35) 

  ส านักปลัด 

๗๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน 

500,000  
(1,287,412.25) 

  โอนงบประมาณ
เพิ่มเติม 

๗๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่
ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 

20,000 -   
(๒๐,๐๐๐) 

กองสาธารณสุขฯ 

๗๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูยา
เสพติด 

52,000 -   
(๕๒,๐๐๐) 

กองสาธารณสุขฯ 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๓  จ านวน  ๔  โครงการ ๖๐๒,๐๐๐ ๑,๓๐๘,๒๓๕.๕๖ - ๗๒,๐๐๐  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๗๔ โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชน 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
150,000  

(143,487) 
  กอง 

สาธารณสุขฯ 

๗๕ โครงการจังหวัดสะอาด 100,000  
(99,860) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗๖ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

150,000  
(69,790) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗๗ โครงการเฝูาระวังแหล่งน้ าสาธารณะ 20,000  
(19,951.50) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗๘ โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 50,000  
(40,772) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗๙ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะและทัศน
ศึกษาดูงาน 

150,000  
(69,790) 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จ านวน  ๖  โครงการ ๖๒๐,๐๐๐ ๔๔๓,๖๕๐.๕๐    
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๘๐ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน

ปลัดเทศบาลต าบลหลักเมือง ชั้น ๓  
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมือง  
หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมืองราชบุรี   
จังหวัดราชบุรี 

๑๐๐,๐๐๐  
(๑๐๐,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 

๘๑ โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 250,000  
(142,559.10) 

  ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

๘๒ โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร 30,000  
(26,358.25) 

  ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

๘๓ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔๙๙,๐๐๐ -  
(๔๙๙,๐๐๐) 

กันเงิน 

 ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

๘๔ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนที่ภาษี 

200,000  
(125,176) 

  กองคลัง 

๘๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 100,000  
(76,001.96) 

  กองคลัง 

๘๖ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย 

50,000  
(112,442) 

  กอง
สาธารณสุขฯ 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ จ านวน  ๗  โครงการ  ๑,๒๒๙,๐๐๐ ๕๘๒,๕๓๗.๓๑ ๔๙๙,๐๐๐   
 

โครงการนอกงบประมาณ ที่ไดด้ าเนินการตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายเลียบ
คลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งตรงข้ามโรงงานกะทิ) 
หมู่ที่ ๘ ต าบลพงสวาย อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

๑,๘๑๒,๐๐๐   
(๑,๘๑๒,๐๐๐) 
กันเงินงบประมาณ 

 กองช่าง 
งบประมาณได้รับ

อนุมัติทั้งสิ้น 
๔,๑๔๐,๐๐๐ 

บาท โดยแยกเป็น 
- เงินงบประมาณ 

๒,๓๒๘,๐๐๐ 
บาท 

- เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม 

๑,๘๑๒,๐๐๐ 
บาท 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.

พร้อมบ่อพัก คสล.และปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนน คสล.บริเวณถนนพงสวาย –  
เลี่ยงเมือง ค.๒ (นาบัว) หมู่ที่ ๓ ต าบล 
พงสวาย อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

๓,๑๗๐,๐๐๐   
(๓,๑๗๐,๐๐๐) 
กันเงินงบประมาณ 

 กองช่าง 
จ่ายขาดเงินสะสม 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ๔,๙๘๒,๐๐๐ - ๔,๙๘๒,๐๐๐ -  
 

รายการครุภณัฑ ์
 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
๑ ค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุุน จ านวน 1 เครื่อง 14,000  

(๑๔,๐๐๐) 
  ส านักปลัด 

๒ ค่าจัดซ้ือศาลเจ้าที่ไม้สัก จ านวน 1 ชุด 30,000  
(๓๐,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 

๓ ค่าจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จ านวน 
1 เครื่อง 

5,000  
(๕,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 

๔ ค่าจัดซ้ือชุดสถานีลูกข่ายเครื่องกระจาย
เสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 20 ชุด 

1,230,000   
(๑,๒๓๐,๐๐๐) 

กันเงิน 

 ส านักปลัด 

๕ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง 

๑๙,๓๐๐  
(๑๙,๓๐๐) 

  ส านักปลัด 

๖ ค่าจัดซ้ือชุดเครื่องกรองน้ า จ านวน 1 
เครื่อง 

๑๐,๐๐๐  
(๑๐,๐๐๐) 

 

  ส านักปลัด 

๗ ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง 

๓๐,๐๐๐  
(๓๐,๐๐๐) 

 

  ส านักปลัด 

๘ ค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟูา  
จ านวน 7 เครื่อง 

๑๗,๕๐๐  
(๑๗,๕๐๐) 

  ส านักปลัด 

๙ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก ๑๕,๘๐๐  
(๑๓,๐๐๐) 

  กองคลัง 

๑๐ ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๖,๐๐๐  
(๑๖,๐๐๐) 

  กองคลัง 

๑๑ ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว 

๓๐,๐๐๐  
(๓๐,๐๐๐) 

  กองคลัง 

 



23 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๑๒ ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) ส าหรับกระดาษ A 3 
๗,๑๐๐  

(๗,๑๐๐) 
  กองคลัง 

๑๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ ๒  
(๓๓ หน้า/นาที)  

๑๕,๐๐๐  
(๑๕,๐๐๐) 

  กองคลัง 

รวมแผนงานบริหารท่ัวไป ๑,๔๓๙,๐๐๐ ๑๒๘,๖๐๐ ๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ ๒,๘๐๐
ไปสมทบ 

รายการอ่ืน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๑๔ ค่าจัดซ้ือปั๊มไดโว่สูบน้ า แบบสแตนเลส 

จ านวน 8 ชุด 
๑๒๐,๐๐๐  

(๑๑๙,๒๐๐) 
  ส านักปลัด 

(งานปูองกันฯ) 

๑๕ ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ชนิดหาบหาม 
จ านวน 1 เครื่อง 

๔๙๐,๐๐๐   
(๔๙๐,๐๐๐) 

(กันเงิน) 

 ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

๑๖ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 

๔๙๙,๐๐๐   
(๔๙๙,๐๐๐) 

(กันเงิน) 

 ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๐๑๙,๐๐๐ ๑๑๙,๒๐๐ ๙๘๙,๐๐๐ 

 โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ  
๘๐๐ บาท 
ไปสมทบ 

รายการอ่ืน 
แผนงานการศึกษา 

๑๗ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๑๘,๐๐๐  
(๑๔,๐๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ  
๔,๐๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

๑๙ ค่าจัดซ้ือรถเข็นพื้นเหล็ก ๒,๐๐๐  
(๒,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๒๐ ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ๑๘๘,๐๐๐  
(๑๘๘,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 

 

ที่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.256๑ – 256๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๒๑ ค่าจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ๔๕,๐๐๐  

(๔๕,๐๐๐) 
  กองการศึกษา 

๒๒ ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีท างาน ๒๗,๐๐๐  
(๒๒,๕๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ  
๔,๕๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
     รายการอ่ืน 

๒๓ ค่าจัดซ้ือถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ๙,๒๐๐  
(๙,๐๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ  
๒๐๐ บาท 
ไปสมทบ 

รายการอ่ืน 

๒๔ ค่าจัดซ้ือชิงช้า ๑๖,๐๐๐  
(๑๖,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๒๕ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียน ๗๒,๕๐๐   
(๗๒,๕๐๐) 

 กองการศึกษา 

๒๖ ค่าจัดซ้ือไม้กระดก 6 ที่ ๑๖,๐๐๐  
(๑๖,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๒๗ ค่าจัดซ้ือโยกเยกม้าแฝด ๑๒,๐๐๐  
(๘,๐๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
๔,๐๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

๒๘ ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ๑๑,๐๐๐  
(๑๑,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๒๙ ค่าจัดซ้ือปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ ๒๐,๐๐๐  
(๒๐,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๓๐ ค่าจัดซ้ือชุดกาพ่นสีพร้อมปั๊มลม ๖,๕๐๐  
(๖,๕๐๐) 

  กองการศึกษา 

๓๑ ค่าจัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์ ๓๒,๕๐๐  
(๓๒,๕๐๐) 

  กองการศึกษา 

๓๒ ค่าจัดซ้ือกลองยาวไม้ ขนาด 9 น้ิว ๑๒,๐๐๐  
(๑๒,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๓๓ ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๔๘,๐๐๐  
(๔๘,๐๐๐) 

  กองการศึกษา 

๓๔ ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ๑๑,๔๐๐  
(๑๐,๘๐๐) 

  กองการศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวมแผนงานการศึกษา ๑๐๓,๐๐๐ ๔๖๑,๐๐๐ ๗๒,๕๐๐ 

 โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๓,๓๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
๓๕ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ๒,๔๐๐,๐๐๐   

(๒,๔๐๐,๐๐๐) 
 กอง

สาธารณสุขฯ 
๓๖ กระบะบรรทุกประกอบพ่วงข้างส าหรับ

รถจักรยานยนต์ 
๙,๘๐๐  

(๙,๘๐๐) 
  กอง

สาธารณสุขฯ 

๓๗ รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี ๕๖,๐๐๐  
(๕๔,๐๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
๒,๐๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

๓๘ รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ๙๕๐,๐๐๐   
(๙๕๐,๐๐๐) 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

๓๙ หลังคาผ้าใบพ่วงข้าง ๔,๐๐๐  
(๔,๐๐๐) 

  กอง
สาธารณสุขฯ 

๔๐ เครื่องพ่นหมอกควัน ๑๑๘,๐๐๐  
(๑๑๘,๐๐๐) 

  กอง
สาธารณสุขฯ 

๔๑ จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๗๖,๐๐๐  
(๗๖,๐๐๐) 

  กอง
สาธารณสุขฯ 

๔๒ จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ ๕,๐๐๐  
(๕,๐๐๐) 

  กอง
สาธารณสุขฯ 

๔๓ จัดซ้ือเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมติดตั้ง ๑๐๐,๐๐๐  
(๕๐,๐๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

๔๔ จัดซ้ือรถเข็น ๑๘,๐๐๐  
(๑๘,๐๐๐) 

  กอง
สาธารณสุขฯ 

รวมแผนงานสาธารณสุข ๓,๗๓๖,๘๐๐ ๓๒๕,๘๐๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐ 

 โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
๕๒,๐๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
๔๕ ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ประมวลผล แบบที่ ๑ 
๒๒,๐๐๐  

(๒๒,๐๐๐) 
  กองช่าง 

๔๖ ค่าจัดซ้ือเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

๗๖๐,๐๐๐   
(๗๖๐,๐๐๐) 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน ๙๘๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔๗ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิด ๒ บานเปิด ๑๖,๕๐๐  

(๑๖,๕๐๐) 
  ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๔๘ ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานกระจก ๑๒,๐๐๐  
(๑๒,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
๔๙ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ+เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ ๘,๐๐๐  

(๘,๐๐๐) 
  ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๕๐ ค่าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ๒ 
ระบบไฟฟูาและแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ 

๓๐,๐๐๐  
(๑๓,๖๐๐) 

  โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๖,๔๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

๕๑ ค่าจัดซ้ือโทรโข่ง ขนาด ๖ น้ิว ๓,๐๐๐  
(๓,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
๕๒ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ๑๙,๓๐๐  

(๑๙,๓๐๐) 
  ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๕๓ ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับ
ส านักงาน 

๑๖,๐๐๐  
(๑๖,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
๕๔ ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๔๔,๐๐๐  

(๔๔,๐๐๐) 
  ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๕๕ ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 

๒๐,๐๐๐  
(๒๐,๐๐๐) 

  ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๖๘,๐๐๐ ๑๕๒,๔๐๐ 

- - โอนลด 
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑๖,๔๐๐ บาท 

ไปสมทบ 
รายการอ่ืน 

รวมทุกแผนงาน ๗,๓๔๐,๒๐๐ ๑,๒๘๗,๖๐๐ ๖,๔๐๑,๕๐๐ ๙๔,๓๐๐ 

โอนลด
งบประมาณ

คงเหลือ 
ไปสมทบ 

รายการอื่น 
 

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักเมือง สามารถสรุปได้  
ดังนี ้
  ๑.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒548 และเพิ่มเติม          
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๑.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ร้อยละ        ของแผนพัฒนา โดยแยกเป็นโครงการ/กิจกรรม
และครุภัณฑ์ ดังนี ้  

      1)  โครงการและกิจกรรม ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒  
  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน    ๑๓๘   โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน      ๘๕  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๖๐ 

๒) เทศบาลได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

 แผนงานบรหิารทั่วไป     จ านวน  ๑๓  โครงการ  งบประมาณ  ๑,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
                                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  ๑๒  โครงการ  งบประมาณ     ๒๐๖,๙๐๐ บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ     จ านวน    ๑  โครงการ   งบประมาณ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
        - งบประมาณคงเหลือ    จ านวน  ๒,๘๐๐ บาท (โอนลดงบประมาณไปสมทบรายการอืน่) 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
              จ านวน    ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๑,๐๑๙,๐๐๐ บาท 
                                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน    ๑  โครงการ   งบประมาณ    ๑๑๙,๒๐๐ บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ     จ านวน    ๒  โครงการ   งบประมาณ    ๙๘๙,๐๐๐ บาท 
                                    - งบประมาณคงเหลือ     จ านวน   ๘๐๐  บาท (โอนลดงบประมาณไปสมทบรายการอืน่) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 แผนงานการศึกษา        จ านวน   ๑๗  โครงการ  งบประมาณ    ๕๔๗,๑๐๐ บาท 
                                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน   ๑๖  โครงการ  งบประมาณ    ๔๖๑,๓๐๐ บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ     จ านวน    ๑   โครงการ   งบประมาณ    ๗๒,๕๐๐ บาท 
                                    - งบประมาณคงเหลือ     จ านวน  ๑๓,๓๐๐ บาท (โอนลดงบประมาณไปสมทบรายการอื่น) 

 แผนงานสาธารณสุข       จ านวน   ๑๐  โครงการ  งบประมาณ  ๓,๗๓๖,๘๐๐บาท 
                                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน    ๘  โครงการ  งบประมาณ    ๓๒๕,๘๐๐ บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ     จ านวน    ๒  โครงการ  งบประมาณ ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
                                    - งบประมาณคงเหลือ     จ านวน  ๕๒,๐๐๐  บาท (โอนลดงบประมาณไปสมทบรายการอืน่) 

 แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน    ๒  โครงการ  งบประมาณ     ๗๘๒,๐๐๐ บาท 
                                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน    ๑  โครงการ  งบประมาณ      ๒๒,๐๐๐ บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ      จ านวน    ๑   โครงการ  งบประมาณ  ๗๖๐,๐๐๐ บาท 

                                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
                                    จ านวน    ๙  โครงการ  งบประมาณ    ๑๖๘,๐๐๐ บาท 

                                    - ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน   ๑๖ โครงการ  งบประมาณ    ๑๕๒,๔๐๐ บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ      จ านวน    -   โครงการ   งบประมาณ           -      บาท 
                                    - งบประมาณคงเหลือ     จ านวน  ๑๖,๔๐๐ บาท (โอนลดงบประมาณไปสมทบรายการอื่น) 
        รวมประเภทครุภัณฑ์ทุกแผนงาน จ านวน  ๕๕  โครงการ งบประมาณ ๗,๗๘๓,๔๐๐ บาท 
        - ด าเนินการแล้วเสรจ็     จ านวน   ๔๘  โครงการ งบประมาณ   ๑,๒๘๗,๖๐๐บาท 
        - ระหว่างด าเนินการ      จ านวน   ๗   โครงการ  งบประมาณ   ๖,๔๐๑,๕๐๐ บาท 
                      - งบประมาณคงเหลือ    จ านวน  ๙๔,๓๐๐ บาท (โอนลดงบประมาณไปสมทบรายการอืน่) 
    

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕6๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง  สามารถสรุปได้ ดังนี ้
  ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๒.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๓.๕๐  ของแผนและสามารถ
ด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                      
  2.3  โครงการ/กิจกรรมในปี 6๒  ได้บางส่วนได้ด าเนินการโดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   

๒.4  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีอัตราที่เพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึน  
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 

3.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังน้ี 
ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบลหลักเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป

จากรัฐบาลน้อยกว่าความต้องการของประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ และการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าซึ่งการ
ด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น ๆ  

๒)  เครื่องมอื  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพยีงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดงักล่าวมีเปน็จ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑) อ านาจหน้าทีม่ีข้อจ ากัดท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได ้

 

3.2  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีดังน้ี 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่
ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ล่าช้าและเทศบาลได้ท าการประชุมประชาคม
และคณะกรรมการแผนแล้ว  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 

๒)  เทศบาลไมส่ามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กจิกรรมและครอบคลมุทุกยทุธศาสตร์การพฒันา   

๓)  เทศบาลไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทกุโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลหลักเมืองมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

5.  ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักเมือง  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 5.๑  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน    

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

ข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลหลักเมือง สามารถด าสามารถด าเนินการได้จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมือง 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีเทศบาล 
ต าบลหลักเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักเมือง โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน  
จ านวน 22 ชุมชน  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ในเขตเทศบาลต าบล หลักเมือง จ านวน  282 ราย 
และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่  26 กันยายน ถึง            
10 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ และส่งคืนกลับมา จ านวน 262 ราย ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   

1.  เพศ   
      ชาย 98 37.40 
      หญิง 164 63.00 
2.   อายุ    

     ต่ ากว่า 20 ป ี 12 4.58 
     20-30 ป ี 24 9.16 
     31-40 ป ี 25 9.54 

          41-50 ป ี 58 22.14 
     51-60 ป ี 73 27.86 
     มากกว่า 60 ป ี 70 26.72 

3.  การศึกษา   
     ประถมศึกษา 61 11.83 
     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 117 11.83 
     อนุปริญญา 25 30.53 
     ปริญญาตร ี 44 29.39 
     สูงกว่าปริญญาตร ี
     อื่น ๆ 

10 
32 

1.53 
1.91 

4. อาชีพ   
     รับราชการ 31 11.83 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 31 11.83 
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 80 30.53 
     รับจ้าง 77 29.39 
     นักเรียน/นักศึกษา 4 1.53 
     เกษตรกร 7 2.67 
     อื่นๆ 32 12.22 
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รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

5.  ท่ีอยู ่   
     ต าบลโคกหม้อ 117 44.65 
     ต าบลพงสวาย 145 55.35 
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รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมืองในภาพรวม 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 74 28.24 86 32.82 65 24.81 20 7.63 17 6.50 262 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 68 25.95 99 37.79 67 25.57 15 5.73 13 4.96 262 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78 29.77 87 33.21 67 25.57 16 6.11 14 5.34 262 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 64 24.43 93 35.50 71 27.09 18 6.87 16 6.11 262 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 57 21.76 82 31.30 60 22.90 60 22.90 3 1.15 262 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70 26.72 91 34.73 73 27.86 25 9.54 2 1.15 262 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 87 33.21 100 38.17 52 19.85 21 8.02 4 0.76 262 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 75 28.63 94 35.88 77 29.39 12 4.58 1 1.52 262 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 72 27.34 92 34.92 67 25.38 23 8.92 9 3.44 262 100 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตรท์ี่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน   100   ราย คิดเป็นร้อยละ 38.17.      
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รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 80 30.50 88 33.58 78 29.89 13 4.97 3 1.15 262 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 72 27.59 93 35.63 73 27.97 20 7.66 3 1.15 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78 29.89 95 36.40 57 21.83 28 10.73 3 1.15 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 83 31.80 98 37.55 62 23.76 15 5.74 3 1.15 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 77 29.50 87 33.83 81 31.03 12 4.60 4 1.53 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 69 26.44 82 31.42 88 33.72 17 6.51 5 1.92 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 67 25.67 93 35.63 89 34.10 10 3.83 2 0.76 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 96 36.78 106 40.61 42 16.09 15 5.75 2 0.76 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 78 29.77 93 35.52 71 27.29 16 6.22 3 1.20 261 100 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตรท์ี่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน   106   ราย คิดเป็นรอ้ยละ 40.61.      
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รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 93 35.63 83 31.80 12 4.60 2 0.77 261 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 80 30.65 100 38.31 61 23.38 19 7.28 1 0.38 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 98 37.55 74 28.35 66 25.29 22 8.43 1 0.38 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 70 26.82 99 37.93 73 27.97 15 5.75 4 1.53 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 95 36.40 74 38.35 19 7.28 2 0.77 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 63 24.14 90 34.48 72 27.59 30 11.49 6 2.30 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 70 26.82 97 37.16 69 26.24 21 8.00 4 1.53 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74 28.35 109 41.76 64 24.52 12 4.60 2 0.77 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 75 28.60 95 36.25 70 26.92 18 7.18 3 1.05 261 100 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตรท์ี่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ 

2. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน   100   ราย คิดเป็นรอ้ยละ 38.31  .      
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รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 58 22.22 107 40.99 71 27.20 23 8.81 2 0.77 261 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 80 30.65 78 29.88 88 33.71 13 4.99 2 0.77 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 76 29.12 88 33.72 83 31.80 14 5.36 0 0 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 82 31.41 83 31.80 79 30.28 17 6.51 0 0 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 81 31.04 83 31.80 77 29.50 17 6.51 3 1.15 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 74 28.35 101 38.70 65 24.90 19 7.28 2 0.77 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 97 37.17 86 32.95 64 24.52 13 4.98 1 0.38 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 96 36.78 83 31.80 71 27.20 11 4.22 0 0 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 81 30.84 88 33.96 75 28.64 16 6.08 1 0.48 261 100 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตรท์ี่ 4  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน   107   ราย คิดเป็นร้อยละ 40.99 .      

 



37 

 

รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีด ี

 

 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 83 31.80 93 35.63 12 4.60 2 0.77 261 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 80 30.65 61 23.38 100 38.31 19 7.28 1 0.38 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 98 37.55 66 25.29 74 28.35 22 8.43 1 0.38 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 70 26.82 73 27.97 99 37.93 15 5.75 4 1.53 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 74 38.35 95 36.40 19 7.28 2 0.77 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 63 24.14 72 27.59 90 34.48 30 11.49 6 2.30 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 70 26.82 69 26.24 97 37.16 21 8.00 4 1.53 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74 28.35 64 24.52 109 41.76 12 4.60 2 0.77 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 75 28.60 70 26.92 95 36.25 18 7.18 3 1.05 261 100 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตรท์ี่ 5  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน   109   ราย คิดเป็นรอ้ยละ 41.76  .      
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมืองในภาพรวม 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 74 28.24 86 32.82 65 24.81 17 6.50 17 6.50 262 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 68 25.95 99 37.79 67 25.57 13 4.96 13 4.96 262 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78 29.77 87 33.21 67 25.57 14 5.34 14 5.35 262 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 64 24.43 93 35.50 71 27.09 16 6.11 16 6.11 262 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 57 21.76 82 31.30 60 22.90 3 1.15 3 1.15 262 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70 26.72 91 34.73 73 27.86 2 1.15 2 1.15 262 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 87 33.21 100 38.17 52 19.85 4 0.76 4 0.76 262 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 75 28.63 94 35.88 77 29.39 1 1.52 1 1.52 262 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 72 27.34 92 34.92 67 25.38 9 3.44 9 3.44 262 100 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก      
ได้แก่ 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน  100  ราย คิดเป็นร้อยละ  38.17 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมืองในภาพรวม 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 80 30.50 88 33.58 78 29.89 13 4.97 3 1.15 262 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 72 27.59 93 35.63 73 27.97 20 7.66 3 1.15 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78 29.89 95 36.40 57 21.83 28 10.73 3 1.15 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 83 31.38 98 37.55 62 23.76 15 5.74 3 1.15 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 77 29.50 78 33.83 81 31.03 12 4.60 4 1.53 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 69 26.44 82 31.42 88 33.72 17 6.51 5 1.92 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 67 25.67 93 35.63 89 34.10 10 3.83 2 0.76 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 96 36.78 106 40.61 42 16.09 15 5.75 2 0.76 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 78 29.77 93 35.52 71 27.29 16 6.22 3 1.20 261 100 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก      
ได้แก่ 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน  106  ราย คิดเป็นร้อยละ  40.61 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมืองในภาพรวม 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 93 35.63 83 31.80 12 4.60 2 0.77 261 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 80 30.65 100 38.31 61 23.38 19 7.28 1 0.38 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 98 37.55 74 28.35 66 25.29 22 8.43 1 0.38 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 70 26.82 99 37.93 73 27.97 15 5.75 4 1.53 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 95 36.40 74 38.35 19 7.28 2 0.77 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 63 24.14 90 34.48 72 27.59 30 11.49 6 2.30 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 70 26.82 97 37.16 69 26.24 21 8.00 4 1.53 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74 28.35 109 41.76 64 24.52 12 4.60 2 0.77 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 75 28.60 95 36.25 70 26.92 18 7.18 3 1.05 261 100 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก      
ได้แก่ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน  100  ราย คิดเป็นร้อยละ  38.31 
 
 



36 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมืองในภาพรวม 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 58 22.22 107 40.99 71 27.20 23 8.81 2 0.77 261 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 80 30.65 78 29.88 88 33.71 13 4.99 2 0.77 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 76 29.12 88 33.72 83 31.80 14 5.36 0 0 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 82 31.41 83 31.80 79 30.28 17 6.51 0 0 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 81 31.04 83 31.80 77 29.50 17 6.51 3 1.15 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 74 28.35 101 38.70 65 24.90 19 7.28 2 0.77 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 97 37.17 86 32.95 64 24.52 13 4.86 1 0.38 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 96 36.78 83 31.80 71 27.20 11 4.22 0 0 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 81 30.84 88 33.96 75 28.64 16 6.08 1 0.48 261 100 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก      
ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน  107  ราย คิดเป็นร้อยละ  40.99 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

  
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมืองในภาพรวม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีด ี

ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม 

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

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 83 31.80 93 35.63 12 4.60 2 0.77 262 100 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 80 30.65 61 23.38 100 38.31 19 7.28 1 0.38 261 100 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 98 37.55 66 25.29 74 28.35 22 8.43 1 0.38 261 100 

4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 70 26.82 73 27.97 99 37.93 15 5.75 4 1.53 261 100 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71 27.20 74 34.35 95 36.40 19 7.28 2 0.77 261 100 

6. ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 63 24.14 72 27.59 90 34.48 30 11.49 6 2.30 261 100 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 70 26.82 69 26.24 97 37.16 21 8.00 4 1.53 261 100 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74 28.35 64 24.52 109 41.76 12 4.60 2 0.77 261 100 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 75 28.60 70 26.92 95 36.25 18 7.18 3 1.05 261 100 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนคะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 5  ประชาชนมีความพึงพอใจมาก      
ได้แก่ 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน  109  ราย คิดเป็นร้อยละ  41.76 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

 

 



 

 

 
 
 

 

     ภาคผนวก 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

ค าชี้แจง: ๑. แบบประเมินชุดน้ี มีจ านวน  ๔  หน้า  
   ๒. แบบประเมินแบง่ออกเป็น  4  ส่วน  คือ  
ส่วนท่ี ๑  ข้อ ๑ - ๕ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และที่อยู่  
อาศัยให้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง    และเติมข้อมลูในช่องว่าง 
ส่วนท่ี ๒ ข้อ ๖ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักเมือง ในภาพรวม ให้ท่านกรอก
คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักเมืองในการบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ  จ านวน  ๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
(๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนน คสล.บริเวณซอยข้างร้านครัวเมืองเลยเก่า) 
(๒. โครงการห่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณพงสวายซอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลพงสวาย) 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว , โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ , โครงการประเพณีสงกรานต์ , โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน  เช่น  โครงการอบรมกฎหมายท้องถ่ิน , 
โครงการรณรงค์สง่เสรมิการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เช่น  โครงการสง่เสรมิการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เป็นต้น 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เช่น โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน , 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

ส่วนท่ี ๓  ข้อ 7 ข้อมูลความคิดเห็นอื่นๆ ให้ท่านเสนอปัญหา / ความต้องการของท่านให้เทศบาลด าเนินการหรือ
ข้อมูลที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลของท่าน 

ส่วนท่ี 4   แบบส ารวจความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะเทศบาล 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 

๑.  เพศ    ชาย   หญงิ 

๒.  อายุ  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี   ๒๐–๓๐ ป ี  ๓๑–๔๐ ปี 
   ๔๑–๕๐ ป ี   ๕๑–๖๐ ป ี  มากกว่า ๖๐ ป ี

๓. การศึกษา ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า      อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า 
  ปรญิญาตรี     สูงกว่าปรญิญาตร ี          อื่นๆ         

๔. อาชีพหลัก รับราชการ         เอกชน / รัฐวิสาหกิจ            ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  รับจ้าง       นักเรียนนักศึกษา          เกษตรกร 
  อื่นๆ  (ระบุ)......................................................................... 

๕.ที่อยู่อาศัย หมูท่ี่ ..........................ต าบล.......................................................... 

แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลกัเมือง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   
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ส่วนท่ี ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักเมือง 

๖.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลหลกัเมืองในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ให้ท่านให้คะแนนความพึงพอใจ ระหว่าง ๑ – 5 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
- น้อยที่สุด     ให้   ๑    คะแนน 
- น้อย         ให้   ๒   คะแนน 
- ปานกลาง        ให้   ๓   คะแนน 
- มาก      ให้   4   คะแนน 
- มากที่สุด     ให้   5   คะแนน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
     ความพึงพอใจ 

 
ด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน 

 
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

 
ด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
ด้านการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

๑).เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการ/กิจกรรม 

     

๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

     

๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

     

๔) รายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 

     

๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

๖) ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

     

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

     

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

 
ส่วนท่ี ๓  ข้อมูลความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 

๗.ขอให้ท่านเสนอปัญหา / ความต้องการของท่านที่ต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้หรือข้อมลูที่ท่านคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาเทศบาลของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



-3- 
 

ส่วนท่ี 4  ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ  ให้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ปรบัปรุง” หรือ “พอใจ” ตาม
ประเภทของบริการสาธารณะที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

 

รายการแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ 

ปรับปรุง พอใจ 

แบบเทศบาล 3.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะได้รับจากเทศบาล  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1. คุณภาพและการบ ารุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ ของ เทศบาล เช่น ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ,       
    เครื่องหมายจราจรชัดเจน,ไหล่ทางไม่ช ารุด,สภาพข้างทางไม่รก เป็นต้น 

  

2. คุณภาพของทางเท้าริมถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล ไม่ช ารุด สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก   
    และ มีความปลอดภัย 

  

3. ป้ายบังคับ บริเวณถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล (คือป้ายจราจรที่ใช้บังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม)   
    ป้ายเตือน(คือป้ายจราจรที่แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบถึงสภาพหรือข้อมูล เพื่อช่วยป้องกันอันตรายอุบัติเหตุ) 

  

4. เครื่องหมายจราจร บนถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล (ได้แก่ เส้นแบ่งทิศทางจราจร,เส้นแบ่งเดิน   
    รถประจ าทางและเส้นทแยงส าหรับทางแยก)  มีความชัดเจนเหมาะสมการใช้งาน 

  

5. สัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล มีความสว่างมองเห็นได้ชัดเจน ไม่มี     
    ปัญหา (ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะผิดปกติ)  

  

6. หลอดไฟฟ้าและความสว่างของพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ถนน , ทางแยก , ทางร่วม ,       
    วงเวียน,สะพานลอยคน ข้าม, ป้ายจอดรถโดยสารสาธารณะ,สนามกีฬา,ลานกีฬา,สวนสาธารณะ,สถานที่    
    พักผ่อนหย่อนใจ,สนามเด็กเล่น 

  

แบบเทศบาล 3.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. การสนับสนุนด้านการศึกษาของเทศบาลให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริม  
    สนับสนุนคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการจัดการสอน  
    ความพอเพียงของจ านวนและคุณภาพครู 

  

2. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการมีงานท า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีรายได้  ให้กับผู้พิการและ   
    ผู้ป่วยเอดส์ 

  

3. การสนับสนุนด้านการศึกษาของเทศบาล ให้กับประชาชนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริม       
   สนับสนุนคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการจัดการสอน ความ   
   พอเพียงของจ านวนและคุณภาพครู 

  

4. การสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกายของเยาวชนและประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม   
    สนับสนุนจัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย หรือมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

  

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นการจัดกิจกรรม หรือช่องทางเพื่อรับ    
    ฟังปัญหา /แนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน ปัญหา  
    ยาเสพติด เป็นต้น 

  

6. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการมีงานท าให้กับประชาชน เช่นการจัดกิจกรรมการสอนและฝึกอาชีพ  
    การให้ ค าแนะน าจัดหางาน หรือกิจกรรมการแก้ปัญหาด้านแรงงาน เป็นต้น 
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รายการแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจ 

ปรับปรุง พอใจ 

7. การป้องกันปัญหาและการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดของเทศบาล เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและ    
   แก้ปัญหา การให้ความรู้ต่อประชาชน และความเข้มงวดของส่วนราชการในมาตรการเพื่อการป้องกัน 
   ปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

  

8.การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการมีงานท า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุ   
แบบเทศบาล 3.3 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ่บริการสาธารณะทีไ่ด้รับจากเทศบาล ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.การสนับสนุน การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ภยัพิบัติในจังหวัดที่ได้รับจากเทศบาล 

  

2. การช่วยเหลือ และบรรเทาความสูญเสียจากการประสบภัย    
3. ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจแนวทางการป้องกัน  และบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ  
    จากการฝึกอบรม / กิจกรรมที่เทศบาล จัดขึ้นและ/ หรือสนับสนุนให้จัดขึ้น 

  

แบบเทศบาล 3.4 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจาก เทศบาล 
ด้านการบริหารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
1. จ านวนกิจกรรมและการฝึกอบรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด        
    ซ่ึงเทศบาลจัดขึ้น / สนับสนุนให้จัดขึ้น 

  

2. การรณรงค์ ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
แบบเทศบาล 3.5 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจาก เทศบาล 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.การจัดกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของเทศบาล 
 

  

2. การจัดกิจกรรม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 

  

 
 
 

“เทศบาลต าบลหลักเมือง ขอขอบคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือ”



 


