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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  2560 - 2562) 
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562)   

ของเทศบาลเมืองชัยนาท 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที่ 2 
(ระหวางวันที่ 1 เมษายน  - 30 กันยายน 2560) 

 
 
1. วิสัยทัศน 
  “ สรางอัตลักษณเมืองชัยนาท ใหเปนเมืองแหงการสรางเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง   
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ” 
 

2. พันธกิจ 
1. สงเสริมดานการศึกษาใหพัฒนาสูสากลและความเปนเลิศทางวิชาการควบคูกับความเชี่ยวชาญ         

ดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษา  
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานอาชีพใหแกชุมชนและกลุมอาชีพ ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน             

เพ่ิมมูลคาการผลิต ผลิตภัณฑของชุมชนและสงเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริมอานามัยใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน สรางจิตสํานึกและอัตลักษณในการดูแลสุขภาพ

โดยคํานึงถึงโภชนาการและการออกกําลังกายเพ่ือพลานามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ ปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. สรางระบบการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี ท้ังในดานการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี            
เพ่ือสนับสนุนงานบริการประชาชน ใหมีความทันสมัย รวดเร็ว และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

5. สงเสริม รักษาและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
6. จัดใหมีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ท่ีไดมาตรฐานและ

เพียงพอตอความตองการของประชาชน สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ทองถ่ิน 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเมืองการบริหาร 
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4.   สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  2560 -2562)  ของเทศบาลเมืองชัยนาท 
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) 
 
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร 

สงแบบใหประชาชน 
กรอกแบบประเมิน 

 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ 
ตอผลการดําเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจ 
ตอผลการดําเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในแตละยุทธศาสตร 

     สงแบบใหประชาชน 
      กรอกแบบประเมนิ 
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4.1 แบบประเมินแผนฯ (Input) 
 แบบท่ี 1   แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                        (ประเมินหลังจากท่ีไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว) 
 สรุปผล    :   เทศบาลเมืองชัยนาท มีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

      ท่ีถูกตอง ครบถวนทุกข้ันตอนตามกําหนดระยะเวลา 
 
4.2 แบบติดตามแผนฯ (Process) 
 แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สรุปผล   (1)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) 

        และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม 
               -จํานวนโครงการ          410 โครงการ  
              -จํานวนงบประมาณ   450,431,200  บาท  
     

  (2)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 
                  และแผนพัฒนาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

               -จํานวนโครงการ           410 โครงการ  
               -จํานวนงบประมาณ    450,431,200  บาท  
    

 (3)  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2560  และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานป 2560 
  

ป 2560 ครั้งท่ี1 
(1 ต.ค.59-31 มี.ค.60) 

ป 2560 ครั้งท่ี2 
(1 เม.ย. -30 ก.ย.60) 

โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ 
1.โครงการท่ีไดดําเนินการ 32 15.92 100 42.92 
2.โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 30 14.93 29 12.45 
3.โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 139 69.15 104 44.64 
4.โครงการท่ียกเลิก - - - - 

รวม 201  233  
 

  (4) การเบิกจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ.  2560  
ผลการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณ/บาท รอยละ 

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1,125,844 1.77 

2.ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 58,864,374 92.50 

3.ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1,385,455 2.18 

4.ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                และสิ่งแวดลอม 

176,800 0.28 

5.ยุทธศาสตร ดานการเมืองการบริหาร 2,085,716 3.27 

รวม 63,638,189 100 
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  (5)   ผลการดําเนินงานตามโครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหนวยงานอ่ืน)  
                           ท่ีดําเนินการเบิกจายในป 2560   

 5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT          288,000  บาท 
   (งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
 5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  
  เทศบาลเมืองชัยนาท                34,950  บาท 
   (งบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย)  
  
4.3 แบบประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  (Output) 
 แบบ 3/1  :     แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  ป 2560 
    
 สรุปผล         (1) จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรท่ีปรากฏในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตรป  2560 
 

โครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนา

สามป 
 (ป2560) 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

รอยละของ
ผลสําเร็จ            

แตละยุทธศาสตร 

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                  43 25 58.13 
2.ยุทธศาสตร ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 87 40 45.98 
3.ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                และภูมิปญญาทองถ่ิน 

34 28 82.35 

4.ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
                ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10 5 50.00 

5.ยุทธศาสตร ดานการเมืองการบริหาร 59 31 52.54 
รวม 233 129  

 
 

  (2) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
                       (จากแบบประเภทท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 540  ชุด) 
             - พอใจมาก     รอยละ  20.79              

- พอใจ           รอยละ  73.27             
    - ไมพอใจ    รอยละ    4.63             

- ไมแสดงความคิดเห็น   รอยละ   1.36 
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           (3) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร (คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 10 คะแนน) 
  - ยุทธศาสตรท่ี 1   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    คะแนนภาพรวม 8.06 
 - ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต   คะแนนภาพรวม 8.07 
 - ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
          ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
          และภูมิปญญาทองถ่ิน   คะแนนภาพรวม 8.07 
 - ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิ่งแวดลอม    คะแนนภาพรวม 8.03 
 - ยุทธศาสตรท่ี 5   ดานการเมืองการบริหาร   คะแนนภาพรวม 8.06 
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แบบท่ี 1  การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

คําช้ีแจง     แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                         โดยจะทําการประเมินและรายงานหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช 
                        แผนพัฒนาสามปแลว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
   รางแผนพัฒนาสามป 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาทองถ่ิน 

  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
   กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ      
    ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
11.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาสามป   
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป   
   

 

 

 



 7 

 

แบบท่ี   2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

คําช้ีแจง    แบบท่ี 2  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 
              ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน             

ปละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. รายงานผลการดําเนินงาน  ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน  - 30 กันยายน 2560)  
 
สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป (2560 - 2562)  และแผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติม  
 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร  
ดานโครงสรางพื้นฐาน 43 91,054,000 5 4,030,000 2 5,469,000 50 100,553,000 

2. ยุทธศาสตร   
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 87 97,646,200 58 81,580,200 58 83,430,200 203 262,656,600 

3. ยุทธศาสตร   
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

34 3,780,000 10 2,530,000 10 2,530,000 54 8,840,000 

4. ยุทธศาสตร  
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

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

5. ยุทธศาสตร  
ดานการเมืองการบริหาร 59 23,575,600 8 1,362,000 8 1,362,000 75 26,299,600 

รวม 233 217,009,800 91 140,086,200 86 93,335,200 410 450,431,200 
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 4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  และแผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติม   
     ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิต และการตลาด
เมล็ดพันธุขาวและสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

43 91,054,000 5 4,030,000 2 5,469,000 50 100,553,000 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
และการทองเที่ยว 

34 378,000 10 2,530,000 10 2,530,000 54 8,840,000 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
สูความเขมแข็งและสมานฉันท 
และมีภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลง 

146 121,221,800 66 82,942,200 66 84,792,200 278 288,956,200 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

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

รวม 233 217,009,800 91 140,086,200 86 93,335,200 410 450,431,200 

 
 
 

5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (ป 2560)  
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี 
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 6 13.95 19 44.19 18 41.86 - - 43 100 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 38 43.68 2 2.30 47 54.02 - - 87 100 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม  
   จารีตประเพณี และภูมปญญา 
   ทองถิ่น 

28 82.35 - - 6 17.65 - - 34 100 

4. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5 50.00 - - 5 50.00 - - 10 100 

5.ดานการเมืองการบริหาร 23 38.98 8 13.56 28 47.46 - - 59 100 
รวม 100 42.92 29 12.45 104 44.64 - - 233 100 
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6.  การเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2560  
 

ยุทธศาสตร 
เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 1,125,844 1.77 - - 1,125,844 1.77 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 58,864,374 92.50 - - 58,864,374 92.50 
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม  

   จารีตประเพณี และภูมิปญญา 
  ทองถิ่น 

1,385,455 2.18 - - 1,385,455 2.18 

4. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

176,800 0.28 - - 176,800 0.28 

5.ดานการเมืองการบริหาร 2,085,716 3.27 - - 2,085,716 3.27 
รวม 63,638,189 100 - - 63,638,189 100 

 
 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหนวยงานอ่ืน 
             
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ี
เบิกจายไป 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 

/ - - 288,000 288,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท 

- - / 34,950 34,950 

รวม / - - 322,950 322,950 
 
 
 

สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................ ........................ .......................................................  
..................................................... ...................................................................................................... ........................ ..................................................... 
........................................................................................................................................................... ........................ .....................................................  
..................................................... ..................................................................................................... ........................ ..................................................... 
........................................................................................................................................................... ........................ .....................................................  
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คําช้ีแจง :    แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน ขององคกร 
                ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาสามป เปนรายยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการ 
                รายงานป ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน       ครั้งท่ี 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) 

 
สวนท่ี 2  ยุทธศาสตร และโครงการในป  2560 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูใน

แผน 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีไดปฏิบัต ิ
1.ยุทธศาสตร     ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 43 25 
2. ยุทธศาสตร    ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 87 40 
3. ยุทธศาสตร    ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
                     ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน                      

34 28 

4. ยุทธศาสตร    ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดลอม 

10 5 

5. ยุทธศาสตร    ดานการเมืองการบริหาร 59 31 
รวม 233 129 

 

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินการ 
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม   (แบบประเมิน 540  ชุด) 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(%) 
พอใจ 
(%) 

ไมพอใจ 
(%) 

ไมแสดง
ความ

คิดเห็น (%) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 17.60 75.00 5.70 1.70 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 21.10 71.90 5.60 1.50 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 22.60 72.60 4.40 0.40 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 21.70 71.70 4.80 1.90 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 21.50 73.90 3.70 0.90 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 21.50 72.80 4.30 1.50 
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 21.30 72.60 5.60 0.60 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 18.30 77.20 2.80 1.70 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 21.50 71.70 4.80 2.00 

ภาพรวม 20.79 73.27 4.63 1.36 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือ พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน เชน 
     - กอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา เชน ซอยชัยณรงค  16, ซอยเทศบาล4/3  , ซอยเทศบาล
สัมพันธ 18 ,ซอย บานกลวย 7/1, ซอยพหลโยธิน 1,2, ซอยแยกถนนพรหมประเสริฐ, ซอยหมูบานนวธานี 1, ซอยชัย
ณรงค 3,  
     -  ปรับดินกอสรางวางทอระบายน้ํา เชน ปากซอยชัยณรงค 12, ซอยเทศบาล 10, ถนนชัยนาท-ตา
คลี (สายเกา) 
     - ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร, ทางเทา ภายในเขต เชน ซอยเทศบาล 43 , ถนนลูกเสือ 2, ซอยบาน
กลวย 6  
     - เปลี่ยนโคมไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล เปนแบบ LED 
     - แนวปองกัน (การดเลน)  คลองโพธิ์ ระยะท่ี 1 
   

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.05 

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.06 

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.09 

4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.07 

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.05 

6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.07 

7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.05 

8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.08 

9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.05 

ภาพรวม 8.06 
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    ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการ เพ่ือ 

- สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูปวยเอดส ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน 
คนยากไร และผูดอยโอกาส  เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  

- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา   เชน  อาหารเสริมนม, อาหารกลางวัน, คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา, แขงขันกีฬานักเรียน เยาวชนระดับภาคระดับประเทศ,  จางผูชวยครูสอนวิชาท่ีขาดแคลน,                  
จางพนักงานทําความสะอาดโรงเรียนในสังกัดฯ,  โครงการจางพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดฯ 

 - สงเสริมการดําเนินงานดานการรักษาพยาบาล และการควบคุมและปองกันการแพรระบาด และการ
ปองกันยาเสพติด เชน โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจิตสดใสรางกายแข็งแรง,อบรม อสม. ตอเนื่อง,                
อบรมฟนฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. แหงชาติ, สนับสนุนงบประมาณเขากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท, รณรงค บาน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย,โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา,            
บริหารจัดการการรักษาพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุขฯ, โครงการตรวจตา ไต เทา ในผูปวยเบาหวาน, โครงการ
สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน, จัดซ้ือเครื่องมือแพทย เครื่องมือทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ, สงเสริมการแพทยแผนไทย, 
โครงการเฝาระวังโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในกลุมเสี่ยง, โครงการสงเสริมสุขภาพและประเมินสุขภาพ          
ของผูสูงอายุในเขตเทศบาล, โครงการฝกอบรมฟนฟูสภาพดวยแพทยแผนไทยในชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

- สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย   เชน โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุมอายุ , โครงการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพอนามัยพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  

- สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  เชน โครงการกีฬารวมใจตานภัย        
ยาเสพติด 

- สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   เชน  โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน (สายตรวจจักรยาน), โครงการรวมกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม, โครงการติดตั้งกลอง           
วงจรปด (CCTV) ภายในศูนยบริการสาธารณสุขฯ 1 และ 2 
  - สงเสริมสนับสนุนการใชรถจักรยานในชีวิตประจําวัน เชน โครงการ Car Free Day 
 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.07 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.08 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.09 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.07 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.09 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.08 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.07 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.09 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.06 

ภาพรวม 8.07 
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ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                      และภูมิปญญาทองถิ่น 
 โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการ เพ่ือ 
  -สงเสริม พัฒนา ทักษะการประกอบอาชีพ ใหกันกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน    โดยการ

สนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน  ในการฝกอบรมอาชีพ ท้ัง 18 ชุมชน เชน กระเปาผาเย็บมือ  ตะกราโคเช จัดเย็บ
เสื้อผา ประดิษฐชองชํารวย ประดิษฐดอกไมจันทน 

- สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดและทองถ่ิน อุดหนุนงบประมาณใหสํานักงาน
การทองเท่ียวจังหวัดชัยนาทในการจัดงานหุนฟางนกและงานกาชาด, โครงการปนเปดเมือง ครั้งท่ี 4 

- สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  
เชน โครงการจัดกิจกรรมทางดานศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ, วันลอยกระทง ,วันข้ึนปใหม, วันเด็กแหงชาติ 
,โครงการชาวชัยนาทรวมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  

 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.08 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.07 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.09 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.07 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.09 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.07 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.07 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.09 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.08 

ภาพรวม 8.07 
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ยุทธศาสตรท่ี  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือ 

-สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   เชน  
โครงการชุมชนรวมมือรวมใจ รักสะอาด,  โครงการลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

- การบริหารจัดการคุณภาพน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เชน 
คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน,  

 
 

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.05 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.02 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.04 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.03 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.04 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.03 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.03 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.02 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.01 

ภาพรวม 8.03 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานการเมืองการบริหาร 

  โครงการ /กิจกรรมท่ี ดําเนินการ เพ่ือ 
- การพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

เชน  โครงการจัดงานวันเทศบาล, จัดทําแผนชุมชน,  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
- การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใหแกบุคลากรและหนวยงาน  เชน  โครงการจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐานในเขตเทศบาลฯ,  โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี,  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 
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ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม 8.06 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.08 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 8.06 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ตอสาธารณะ 8.07 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.06 
6  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.05 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.07 
8  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  8.05 
9  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 8.07 

ภาพรวม 8.06 
 
 

 ขอคิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะจาก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
           ในการประชุม (ประชุมวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมชั้น 3 ขางหองนายกเทศมนตรี) 
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