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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
คร้ังท่ี 1 
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กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 

 



  
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)   

ของเทศบาลเมืองชัยนาท 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งท่ี 1 
(ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 
1. วิสัยทัศน์ 
  “ สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท  ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ” 
 
2. พันธกิจ 

1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเช่ียวชาญ         
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น            
เพ่ิมมูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมอานามัยให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพ
โดยคํานึงถึงโภชนาการและการออกกําลังกายเพ่ือพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. สร้างระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี            
เพ่ือสนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริม รักษาและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
6. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น 

 
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร 
 
 
 
   
 
 
 



  
4.   สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลเมืองชัยนาท 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดทําแผน 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมนิผล 

การดําเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ 

ส่งแบบให้ประชาชน 
กรอกแบบประเมิน 

 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจ 
ต่อผลการดําเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจ 
ต่อผลการดําเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในแต่ละยทุธศาสตร ์

     ส่งแบบให้ประชาชน 
      กรอกแบบประเมิน 



  
4.1 แบบประเมินแผนฯ (Input) 
 แบบที่ 1   แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        (ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว) 
 สรุปผล    :   เทศบาลเมืองชัยนาท มีการดําเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

      ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกําหนดระยะเวลา 
4.2 แบบติดตามแผนฯ (Process) 
 แบบที่ 2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สรุปผล   (1)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 

        และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม 
               -จํานวนโครงการ        464   โครงการ 
              -จํานวนงบประมาณ  474,028,000    บาท 
      -บัญชีครุภัณฑ์      25  รายการ 
    -จํานวนงบประมาณ   15,857,700  บาท 

  (2)   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
                  และแผนพัฒนาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

               -จํานวนโครงการ        464    โครงการ 
               -จํานวนงบประมาณ  474,028,000    บาท 
     

 (3)  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561  และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม และบัญชีครุภัณฑ์ 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานปี 2560 กับ 
 ปี 2561 (ระหว่าง 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) 

ปี  2560 
ปี 2561 

(1 ต.ค.60-31 มี.ค.61)
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

1.โครงการที่ได้ดําเนินการ 100 42.92 24 15.19 
2.โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 29 12.45 32 20.25 
3.โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 104 44.64 102 64.56 
4.โครงการที่ยกเลิก - - - - 

รวม 233  158 
   

(4) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ/บาท ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - -
2. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 26,758,638 97.71
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

389,004 1.42

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                และสิ่งแวดล้อม 

- -

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 224,529 0.82
6. บัญชีครุภัณฑ์ 15,000 0.05

รวม 27,387,171 100.00
 



  
(5)   ผลการดําเนินงานตามโครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน)  

                         ที่ดําเนินการเบิกจ่ายในปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 5.1 ค่าเช่าบ้าน      310,000          บาท 
 5.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     24,268  บาท   

5.3 ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ  48,000  บาท 
5.4 ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 144,000 บาท 

 5.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนประชาธิปัตย์  
  ชุมชนปู่ปี             1,500,000  บาท 
 5.6 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู           414,417.12 บาท 
 5.7 เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู          8,172,364.28   บาท 
 5.8 เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู   264,207.60 บาท 
 5.9 เงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
    สําหรับคนพิการ  ประจําปีงบประมาณ 2561    20,000 บาท 
 โครงการอยู่ระหว่างดําเนนิการ 
 5.10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนพรหมประเสริฐ 
    ชุมชนศรีวิชัย              3,661,000 บาท 
 5.11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐฯ  
    เงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษา     277,658 บาท 
 5.12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟ LED เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนและติดต้ัง 
    พร้อมทดสอบการทํางานเก่ียวกับระบบทั้งหมด)         23,444,730        บาท                        
4.3 แบบประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  (Output) 
 แบบ 3/1  :     แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  ปี 2561 
   (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  31 มีนาคม 2561) 
 สรุปผล         (1) จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ปี  2561 
(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

โครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาสี่ป ี

 ( ปี2561 ) 

โครงการท่ี
ดําเนนิการ 

ร้อยละของ
ผลสําเร็จ       

แต่ละยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                            15 6 40 
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 80 33 41.25 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 7 58.33 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
                ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 1 7.69 

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 13 6 46.15 
6.บัญชีครุภัณฑ์ 25 3 12 

รวม 158 56  
  



  
(2) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

                       (จากแบบประเภทที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน  540  ชุด) 
             - พอใจมาก     ร้อยละ 21.84             

- พอใจ           ร้อยละ 71.48            
    - ไม่พอใจ    ร้อยละ   5.44             

- ไมแ่สดงความคิดเห็น   ร้อยละ  1.23 

 
 
           (3) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 10 คะแนน) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    คะแนนภาพรวม 7.92 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   คะแนนภาพรวม 7.95 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
          ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
          และภูมิปัญญาท้องถิ่น   คะแนนภาพรวม 7.84 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิ่งแวดล้อม    คะแนนภาพรวม 7.85 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการเมืองการบริหาร   คะแนนภาพรวม 7.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แบบท่ี 1  การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
คําชี้แจง     แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                         โดยจะทําการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
                        แผนพัฒนาสี่ปีแล้ว 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่ม ี
การ

ดําเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
   ร่างแผนพัฒนาสี่ปี 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาท้องถิ่น 

  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
   กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

5. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ      
    ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

6. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   
7. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
11. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี   
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี   
   

 
 
 
 
 



  
แบบท่ี   2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
คําชี้แจง    แบบที่ 2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 
              ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน            

ปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. รายงานผลการดําเนินงาน  ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2560 –  31 มีนาคม 2561) 
 
ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี (2561 - 2564)  และแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม  
     (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  และบัญชีครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์  
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

15 22,374,100 7 23,420,000 3 2,250,000 3 2,250,000 
 

28 
 

50,294,100 

2. ยุทธศาสตร์   
ด้านกาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

80 91,945,100 72 88,641,600 73 77,991,600 72 89,691,600 297 348,269,900 

3. ยุทธศาสตร์   
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียว 
ศิลปะวัฒน- 
ธรรมจารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12 3,360,000 12 3,360,000 12 
 

3,360,000 
 

12 3,360,000 48 13,440,000 

4. ยุทธศาสตร์  
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

13 1,144,000 13 50,994,000 13 1,134,000 12 1,134,000 51 54,406,000 

5. ยุทธศาสตร์  
ด้านการเมือง
การบริหาร 

13 2,512,000 9 1,702,000 9 1,702,000 9 1,702,000 
 

40 
 

7,618,000 

6. บัญชี
ครุภัณฑ์ 25 15,857,700 - - - - - - 

 
25 

 
15,857,700 

 
รวม 

 
158 137,192,900 113 168,117,600 110 86,437600 108 98,137,600 489 489,885,700 

 
 
 



  
 4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  และแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติม   
     ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
จํา 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํา 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํา 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํา 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จํา 
นวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการผลิต 
การแปรรูป
การตลาดและ
ระบบ Logistics 
สินค้าเกษตร
มาตรฐาน 

 

15 22,374,100 7 23,420,000 3 2,250,000 3 2,250,000 

 
 
 

28 

 
 
 

50,294,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียว
การเรียนรู้และวิถี
ชีวิตชุมชน 

12 3,360,000 12 3,360,000 12 
 

3,360,000 
 

12 3,360,000 

 
 

48 

 
 

13,440,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

13 1,144,000 13 50,994,000 13 1,134,000 12 1,134,000 

 
 

51 
 
 
 

 
 
54,406,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
คนและเสริมสร้าง
ความม่ันคง
ปลอดภัยทางสังคม 

93 94,457,100 81 90,343,600 82 79,693,600 81 91,393,600 

 
 

337 

 
 

355,887,900 

รวม 133 121,335,200 113 168,117,600 110 86,437,600 108 98,137,600 464 474,028,000
 
5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
และบัญชีครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 6.67 5 33.33 9 60 - - 15 100 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 12 15 21 26.25 47 58.75 - - 80 100 
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม  
   จารีตประเพณี และภูมปัญญา 
   ท้องถิ่น 

5 41.67 2 16.67 5 41.67 - - 12 100 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 7.69 - - 12 92.31 - - 13 100 

5 .ด้านการเมืองการบริหาร 3 23.08 3 23.08 7 53.84 - - 13 100 
6. บัญชีครุภัณฑ์ 2 8 1 4 22 88 - - 25 100 

รวม 24 15.19 32 20.25 102 64.56 - - 158 100 
 
 



  
 
6.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  

ยุทธศาสตร์ เงินงบประมาณปกต ิ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - - - - - 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 26,758,638 97.71 - - 26,758,638 97.71
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม  
   จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
  ท้องถ่ิน 

 
389,004 

 
1.42 

 
- 

 
- 

 
389,004 

 
1.42 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- - - - - - 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 224,529 0.82 - - 224,529 0.82 
6.บัญชีครุภัณฑ์ 15,000 0.05   15,000 0.05 

รวม 27,387,171 100 - - 27,387,171 100 
 
ส่วนที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 
            (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

โครงการ 
ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
เบิกจา่ยไป 

1.ค่าเช่าบ้าน - / - 577,500 310,000 
2.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - / - 354,600 24,268 
3.ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่ง 
การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
มัธยมศึกษาด้วย DLIT ร.ร.เทศบาลเขาท่าพระ 

 

/ - - 48,200 48,000 

4.ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่ง 
การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
มัธยมศึกษาด้วย DLIT ร.ร.เทศบาลบ้านกล้วย 

 

/ - - 144,600 144,000 

5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายถนนประชาธิปัตย์ชุมชนปู่ปี 
 

/ - - 2,250,000 1,500,000 

6.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายถนนประชาธิปัตย์ชุมชนศรีวิชัย 
 

- / - 3,661,000 - 

7.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู 
 - / - 429,411.12 414,417.12 

8.เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 
 - / - 12,064,131 8,172,364.28 

9.เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู 
- / - 264,207.60 264,207.60 

10.เงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสําหรับคน
พิการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
 

/ - - 20,000 20,000 



  

 
โครงการ 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
เบิกจา่ยไป 

11.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
    สายถนนพรหมประเสริฐชุมชนศรีวิชัย 

- / - 3,661,000 - 

12.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ในหน่วยงานภาครัฐฯ เงินสนับสนุนค่าท่ีปรึกษา 
 

- / - 277,658 - 

13.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ 
LED เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนและติดต้ังพร้อมทดสอบ 
การทํางานเกี่ยวกับระบบท้ังหมด) 

- / - 23,444,730 - 

รวม    
 

47,197,037.72 
 

10,897,257 

 
 
  
ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
คําชี้แจง :    แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงาน ขององค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสี่ปี เป็นรายยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการ 
                รายงานปี ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน               ครั้งที ่1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2561 

3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จํานวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์     ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 6 
2. ยุทธศาสตร์    ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 80 33 
3. ยุทธศาสตร์    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                     ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

12 7 

4. ยุทธศาสตร์    ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 

13 1 

5. ยุทธศาสตร์    ด้านการเมืองการบริหาร 13 6 
6. บัญชีครุภัณฑ์  25 3 

รวม 158 56 
 
ส่วนที่  3  ผลการดําเนินการ 

4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม  (แบบประเมิน  540  ชุด) 

ประเด็น พอใจมาก 
(%) 

พอใจ 
(%) 

ไม่พอใจ 
(%) 

ไม่แสดง
ความ

คิดเห็น (%)
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 20.20 72.20 6.50 1.10 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 20.70 72.60 5.70 0.90 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 24.40 70.70 3.90 0.90 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 21.90 71.30 5.60 1.30 
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 23.70 70.40 4.10 1.90 
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 20.70 73.10 5.20 0.90 
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 21.70 71.30 5.60 1.50 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.30 71.30 6.30 1.10 
9  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 22.00 70.40 6.10 1.50 

ภาพรวม 21.84 71.48 5.44 1.23 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี  



  
 

5. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการเพ่ือ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เช่น 
     - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล   
     - เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล เป็นแบบ LED 
   ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ประชาธิปัติย์ และโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  เช่น ก่อสร้างรางกันตก, ลานออกกําลังกายชุมชนท่าไม้, ถนนคสล.
พร้อมท่อระบายนํ้า ซอยบ้านกล้วย 7/1, (ส่วนต่อขยาย)  ซ.บ้านกล้วย 4  (ส่วนต่อขยาย) 

ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.96 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.84 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.95 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.96 
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.91 
6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.93 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.93 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.95 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.91 

ภาพรวม 7.92 
 
 

    ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการ เพ่ือ 

- ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน 
คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เช่น  อาหารเสริมนม, อาหารกลางวัน, ค่าใช้จ่ายใน    
การบริหารสถานศึกษา, แข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนระดับภาคระดับประเทศ 

- ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล  และการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด และ  
การป้องกันยาเสพติด เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจิตสดใสร่างกายแข็งแรง,อบรม อสม ต่อเน่ือง,            
อบรมฟ้ืนฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. แห่งชาติ, สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท, รณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกนํ้ายุงลาย,การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,บริหารจัดการ    
การรักษาพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขฯ, โครงการตรวจตา ไต เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน, จัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ 
เครื่องมือทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์, ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย, โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มเสี่ยง, โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูสภาพด้วยแพทย์แผนไทยในชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

 



  
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย  เช่น โครงการส่งเสริม

สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ, โครงการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัย        

ยาเสพติด 
- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น  โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(สายตรวจจักรยาน), โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ 
 

ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.95 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.93 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.97 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.96 
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.95 
6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.97 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.93 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.96 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.93 

ภาพรวม 7.95 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
                      และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการ เพ่ือ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
เช่น โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ,วันลอยกระทง,วันขึ้นปีใหม่,วันเด็กแห่งชาติ, 
วันสงกรานต์   

ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.83 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.84 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.85 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.84 
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.81 
6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.86 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.84 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.86 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.86 

ภาพรวม 7.84 
 



  
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการเพ่ือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
- การบริหารจัดการคุณภาพนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย     

เช่น  คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน,  ชุมชนร่วมมือร่วมใจรักสะอาด 
ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.83 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.87 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.87 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.83 
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.84 
6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.86 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.89 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.83 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.88 

ภาพรวม 7.85 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการเมืองการบริหาร 
  โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการ เพ่ือ 

- การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น   จัดทําแผนชุมชน,  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

- การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน  เช่น  โครงการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในเขตเทศบาลฯ,  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี,  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 

ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม 7.75 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.77 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 7.79 
4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.78 
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.77 
6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.77 
7  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.79 
8  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.77 
9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 7.78 

ภาพรวม 7.77 
 
 



  
 

ข้อคิดเห็น  หรือ  ข้อเสนอแนะจาก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในการประชุม        
(ประชุมวันที่  17 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องประชุมช้ัน 2  (ข้างห้องนายกเทศมนตรี)  สํานักงานเทศบาลเมือง
ชัยนาท) 
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