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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)   
ของเทศบาลเมืองชัยนาท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 
1. วิสัยทัศน์ 
  “ สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ” 
 
2. พันธกิจ 

1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ         
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน             
เพ่ิมมูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมอานามัยให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตส านึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพ
โดยค านึงถึงโภชนาการและการออกก าลังกายเพ่ือพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. สร้างระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี            
เพ่ือสนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริม รักษาและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
6. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร 
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4.   สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560 -2562)  ของเทศบาลเมืองชัยนาท 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร ์

ส่งแบบให้ประชาชน 
กรอกแบบประเมิน 

 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

     ส่งแบบให้ประชาชน 
      กรอกแบบประเมนิ 
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4.1 แบบประเมินแผนฯ (Input) 
 แบบที่ 1   แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        (ประเมินหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว) 
 สรุปผล    :   เทศบาลเมืองชัยนาท มีการด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

      ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามก าหนดระยะเวลา 
 
4.2 แบบติดตามแผนฯ (Process) 
 แบบที่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปผล   (1)   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) 

        และแผนพัฒนาเพิ่มเติม 
               -จ านวนโครงการ          378 โครงการ  
              -จ านวนงบประมาณ   439,169,500  บาท  
     

  (2)   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
                  และแผนพัฒนาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

               -จ านวนโครงการ           378 โครงการ  
               -จ านวนงบประมาณ    439,169,500  บาท  
    

 (3)  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560  และแผนพัฒนาเพิ่มเติม 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2559 กับ 
 ปี 2560 (ระหว่าง 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60) 

ปี  2559 
ปี 2560 

(1 ต.ค.59-31 มี.ค.60) 
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

1.โครงการที่ได้ด าเนินการ 143 67.14 32 15.92 
2.โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 0.94 30 14.93 
3.โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 68 31.92 139 69.15 
4.โครงการที่ยกเลิก - - - - 

รวม 213  201  
 
  (4) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.  2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ/บาท ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 569,344 1.85 
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 28,775,882 93.50 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1,035,555 3.36 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                และสิง่แวดล้อม 

60,000 0.19 

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 334,200 1.09 
รวม 30,774,981 100.00 
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  (5)   ผลการด าเนินงานตามโครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น)  
                           ทีด่ าเนนิการเบกิจ่ายในป ี2560  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) 

 5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT          288,000  บาท 
   (งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
 5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  
  เทศบาลเมืองชัยนาท                34,950  บาท 
   (งบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  
  
4.3 แบบประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  (Output) 
 แบบ 3/1  :     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ปี 2560 
   (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -  31 มีนาคม 2560)  
 สรุปผล         (1) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ปี  2560 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา

สามปี 
 (ปี2560) 

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
ผลส าเร็จ            

แต่ละยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                  32 2 6.25 
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 86 33 38.38 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

33 8 24.24 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
                ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

10 3 30.00 

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 40 16 40.00 
รวม 201 62 30.85 

 
 
 
  (2) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
                       (จากแบบประเภทที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 540  ชุด) 
             - พอใจมาก     ร้อยละ  18.37             

- พอใจ           ร้อยละ  75.47            
    - ไม่พอใจ    ร้อยละ    4.79             

- ไม่แสดงความคิดเห็น   ร้อยละ   1.38 
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           (3) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 10 คะแนน) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    คะแนนภาพรวม 7.99 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   คะแนนภาพรวม 7.96 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
          ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
          และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   คะแนนภาพรวม 7.89 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิง่แวดล้อม    คะแนนภาพรวม 7.88 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมืองการบริหาร   คะแนนภาพรวม 7.87 
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แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง     แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                         โดยจะท าการประเมินและรายงานหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
                        แผนพัฒนาสามปีแล้ว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ส านักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
   ร่างแผนพัฒนาสามป ี

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาท้องถิ่น 

  

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
   กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ      
    ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
7. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
11.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามป ี   
12. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
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แบบท่ี   2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง    แบบที่ 2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ี
              ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน             

ปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 –  31 มีนาคม 2560) 
 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562)  และแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม  
     (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 87,352,000 5 4,030,000 2 5,469,000 39 96,851,000 

2. ยุทธศาสตร์   
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 86 97,611,200 58 81,580,200 58 83,430,200 202 262,621,600 

3. ยุทธศาสตร์   
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

33 3,740,000 10 2,530,000 10 2,530,000 53 8,800,000 

4. ยุทธศาสตร์  
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 954,000 10 50,584,000 8 544,000 28 52,082,000 

5. ยุทธศาสตร์  
ด้านการเมืองการบริหาร 40 16,090,900 8 1,362,000 8 1,362,000 56 18,814,900 

รวม 201 205,748,100 91 140,086,200 86 93,335,200 378 439,169,500 
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 4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  และแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม   
     ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิต และการตลาด
เมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

32 87,352,000 5 4,030,000 2 5,469,000 39 96,851,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
และการท่องเท่ียว 

33 3,740,000 10 2,530,000 10 2,530,000 53 8,800,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
สู่ความเข้มแข็งและสมานฉันท์ 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

126 113,702,100 66 82,942,200 66 84,792,200 258 281,436,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 954,000 10 50,584,000 8 544,000 28 52,082,000 

รวม 201 205,748,100 91 140,086,200 86 93,335,200 378 439,169,500 
 
 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (ปี 2560) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จ านวนโครงการท่ี 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ท้ังหมด 

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

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 6.25 - - 30 93.75 - - 32 100 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 15.12    20 23.26 53 61.63 - - 86 100 
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม  
   จารีตประเพณ ีและภูมปัญญา 
   ท้องถิ่น 

6 18.18 2 6.06 25 75.76 - - 33 100 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 30.00 - - 7 70.00 - - 10 100 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 8 20.00 8 20.00 24 60.00 - - 40 100 
รวม 32 15.92 30 14.93 139 69.15 - - 201 100 
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6.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

ยุทธศาสตร์ 
เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 569,344 1.85 - - 569,344 1.85 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 28,775,882 93.50 - - 28,775,882 93.50 
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม  
   จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น 

1,035,555 3.36 - - 1,035,555 3.36 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60,000 0.19 - - 60,000 0.19 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 334,200 1.09 - - 334,200 1.09 
รวม 30,744,981 100 - - 30,744,981 100 

 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 
            (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

/ - - 288,000 288,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท 

- - / 34,950 - 

รวม / - - 322,950 288,000 
 
 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................ ........................ .......................................................  
..................................................... ...................................................................................................... ........................ ..................................................... 
........................................................................................................................................................... ........................ .....................................................  
..................................................... ..................................................................................................... ........................ ..................................................... 
........................................................................................................................................................... ........................ .....................................................  
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ค าชี้แจง :    แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน ขององค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปี เป็นรายยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการ 
                รายงานปี ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ส านักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน       ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2560 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 2 
2. ยุทธศาสตร์    ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 86 33 
3. ยุทธศาสตร์    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                     ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      

33 8 

4. ยุทธศาสตร์    ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิง่แวดล้อม 

10 3 

5. ยุทธศาสตร์    ด้านการเมืองการบริหาร 40 16 
รวม 201 62 

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินการ 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   (แบบประเมิน 540  ชุด) 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(%) 
พอใจ 
(%) 

ไม่พอใจ 
(%) 

ไม่แสดง
ความ

คิดเห็น (%) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 13.90 78.10 6.30 1.70 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 15.90 76.50 5.90 1.70 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 19.80 75.40 4.40 0.40 
4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 19.40 73.90 4.80 1.90 
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 20.20 75.20 3.70 0.90 
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 19.80 74.40 4.30 1.50 
7 ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 19.10 74.60 5.70 0.60 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.30 77.20 2.80 1.70 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 18.90 73.90 5.20 2.00 

ภาพรวม 18.37 75.47 4.79 1.38 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการเพ่ือ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เช่น 
     - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล   
     - เปลี่ยนโคมไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาล เป็นแบบ LED 
    

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.97 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.94 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.00 
4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.99 
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 
6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.02 
7  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.05 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  7.94 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.97 

ภาพรวม 7.99 
 
 
 
 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการ เพื่อ 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ปุวยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน 

คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา   เช่น  อาหารเสริมนม, อาหารกลางวัน, ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา, แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนระดับภาคระดับประเทศ,  จ้างผู้ช่วยครูสอนวิชาที่ขาดแคลน,                  
จ้างพนักงานท าความสะอาดโรงเรียนในสังกัดฯ,  โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดฯ 

 - ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาด และการ
ปูองกันยาเสพติด เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจิตสดใสร่างกายแข็งแรง,อบรม อสม. ต่อเนื่อง,                
อบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. แห่งชาติ, สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท, รณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย,โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า,            
บริหารจัดการการรักษาพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขฯ, โครงการตรวจตา ไต เท้า ในผู้ปุวยเบาหวาน, โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน, จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์, ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย, 
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โครงการเฝูาระวังโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง, โครงการส่งเสริมสุขภาพและประเมินสุขภาพ          
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล, โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูสภาพด้วยแพทย์แผนไทยในชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกก าลังกาย   เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ , โครงการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัย        
ยาเสพติด 

- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน), โครงการร่วมกิจกรรมปูองกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่, โครงการติดตั้งกล้อง           
วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 1 และ 2 

 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.95 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.94 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.00 
4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.90 
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.96 
6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.96 
7  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.92 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  8.04 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 

ภาพรวม 7.96 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                      และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการ เพ่ือ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น อุดหนุนงบประมาณให้ส านักงาน
การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในการจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาด, โครงการปั่นเปิดเมือง ครั้งที่ 4 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
เช่น โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ, วันลอยกระทง ,วันขึ้นปีใหม่, วันเด็กแห่งชาติ 
,โครงการชาวชัยนาทร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  
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ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.73 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.86 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.94 
4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.95 
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.85 
6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.98 
7  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.91 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  7.95 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.84 

ภาพรวม 7.89 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการเพ่ือ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เช่น  
โครงการชุมชนร่วมมือร่วมใจ รักสะอาด,  โครงการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

- การบริหารจัดการคุณภาพน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เช่น 
คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน,  

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.84 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.95 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.93 
4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.82 
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.90 
6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 
7  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.87 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  7.90 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.82 

ภาพรวม 7.88 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการเมืองการบริหาร 
  โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการ เพื่อ 

- การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น  โครงการจัดงานวันเทศบาล, จัดท าแผนชุมชน,  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

- การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน  เช่น  โครงการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในเขตเทศบาลฯ,  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี,  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 

 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.84 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.82 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.93 
4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.82 
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.94 
6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 
7  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.87 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  7.90 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 7.82 

ภาพรวม 7.87 
 
 
 ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะจาก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
           ในการประชุม  (ประชุมวันที่  19  เมษายน  2560   ณ ห้องประชุมชั้น 2  (ข้างห้องนายกเทศมนตรี)           
           ส านกังานเทศบาลเมืองชยันาท) 
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...................................................................................ไม่มีข้อเสนอแนะ................................................................................. 
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