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  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฉบับนี ้ 
เป็นการติดตามและประเมินผลจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 6  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 29 (2)  ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และ ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15วัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมารายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น    โดยผู้บริหารเสนอต่อ
สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลให้ประชาชนได้ทราบ 
 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลวังศาลาจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป  
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาล 
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บทที่ 1  บทน า 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เทศบาลต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

-------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 และ 29  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งเทศบาลต าบลวังศาลาได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลา      ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
วังศาลา    ที ่167/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1.1 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ที่ตั้งไว้  
1.2 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลวังศาลา สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  
1.4 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนามาปรับปรุง 

แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดาเนินโครงการได้  
 
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
2.1 ความส าคัญของการติดตาม  
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่

การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
เกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร จะเป็นเกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับประโยชน์จากโครงการ 
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 

(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  

2.2 ความส าคัญของการประเมินผล  
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ 

ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้  ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม ่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความ
เที่ยงตรง เชื่อถือได้  

3. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
3.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ – เป็นการน าแผนงานหรืองานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปีไป

ด าเนินการให้เกิดผล โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ  
3.2 การติดตาม - เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดาเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการ

ตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่  

3.3 การประเมินผล – เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการน าแผนงาน /โครงการไปสู่การปฏิบัติ  

 
******************************************* 
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บทที่ 2  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
*********** 

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลวังศาลา 
  “พ้ืนฐานมั่นคง  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม   พร้อมสู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  ของเทศบาลต าบลวังศาลา 
  1. จัดให้มีการอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

5. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมของไทย 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลวังศาลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาฯไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่ง 

1.2  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบประปา 
1.4  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปการอ่ืน 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
2.2  แนวทางการสนับสนุนเงินสงเคราะห์และสวัสดิการอื่น 
2.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
2.4  แนวทางการสนับสนุนการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
   3.1  แนวทางการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กท่ียากจนและด้อยโอกาส 

3.2  แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
3.3  แนวทางการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

  4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การบริหาร และการมีส่วนร่วม 
   4.1  แนวทางการพัฒนาความมั่นคงและปลอดภัย 

4.2  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
4.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
4.4  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
4.5  แนวทางการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
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  5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
   5.1  แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   6.1  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

6.2  แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

-------------------------------------------------------- 
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บทที่ 3  
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังศาลา  ประจ าปี  2560 ครั้งที่ 1 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวังศาลาได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3 แบบ และเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ อปท.ใน

ภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อ
การด าเนินงานของ อปท.ใน

แต่ละยุทธศาสตร ์

เทศบาลต าบลวังศาลาได้เก็บ
รวบรวมข้อมลูจากประชาชน 

และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
จ านวน 62 คน 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     :      เทศบาลต าบลวังศาลา                       

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดท าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง                        

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาท้องถิ่น  
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มประเมินภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
---------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :        เทศบาลต าบลวังศาลา 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
      (1) ประเมินครั้งท่ี 1 (ด าเนินงาน เดือนตุลาคม - มีนาคม) 

 (2) ประเมินครั้งท่ี 2 (ด าเนินงาน เดือนเมษายน - กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
เทศบาลต าบลวังศาลาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ .ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
กรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป 

 

  เทศบาลต าบลวังศาลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้ 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านว
น 

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 50,060,000 21 26,320,000 27 41,115,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

25 13,825,000 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

21 8,855,000 0 0 0 0 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคมการ
บริหาร และการมีส่วนร่วม 

36 6,648,000 8 1,225,000 10 1,825,000 

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

4 270,000 4 270,000 4 270,000 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 1,050,000 0 0 0 0 

รวม 139 80,708,000 33 27,815,000 41 43,210,000 
รวมจ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2560  จ านวน  139  โครงการ 
รวมจ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ จ านวน 70  คิดเป็นร้อยละ  50.36 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลวังศาลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2559 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 29,712,000 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 4,586,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 16,322,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 15 6,063,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การบริหาร และการมีส่วนร่วม 24 2,476,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 3 150,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4 115,000.00 

รวม 70 29,712,000.00 

 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  
     เทศบาลต าบลวังศาลา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จ านวนเงิน 11,712,129.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 
โครงการ จ านวนเงิน 2,237,000.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 3,461,000 5 1,846,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

6 5,475,400 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และ
นันทนาการ 

9 2,485,656 3 300,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม 
การบริหาร และการมีส่วนร่วม 

8 161,143 3 91,000 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ 2 61,060 0 0.00 
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วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 67,870 0 0.00 

รวม 35 
 

11 2,237,000 

 
สรุป  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ    70  โครงการ 
 โครงการที่มีการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ  35  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     35x100 = 50.00 
      70 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. 2560 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุข)  √  941,459.34 749,115.44 

2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)   √  757,340 549,483 

3. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  √  9,700,800 7,755,400 

4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  √  1,346,400 1,154,400 

5. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ โครงการของสถานีอนามัยฯ  √  1,000,000 87,988 

6. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อาหารเสริมนม)  √  1,212,475 760,387.90 

7. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อาหารกลางวัน)  √  2,590,500 1,514,000 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการถนนลาดยาง ทล 323 หมู่ 5  √   7,900,000 7,900,000 

รวม  - - 25,448,974.34 20,470,774.34 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  18  เมษายน  2560)  
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ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม  
7. โครงการที่จ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ภายในเขตเทศบาล 
    - ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.9 ซ.2     
    - ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.10 ซ.2- ม.5 

 
√ 
 

 
 
 
√ 

 
260,000 

3,000,000 

 
258,000 

0 
2. ฝังท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ม.1 ซ.1 √   500,000 497,000 
3. ฝังท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักภายใน    
   เขตเทศบาล   (ฝังท่อระบายน้ า คสล. 
   พร้อมบ่อพัก ม.2 ซ.3) 

√   340,000 338,000 

4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ า  
   ม.4  ซ.วาเลนไทน์ 

√   500,000 497,500 

5. ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ม.1 ซ.2 √   500,000 499,000 
6. ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ม.4 ซ.1  
   (ช่วงบ้านงิ้วลาย) 

√   500,000 499,000 

7. ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ม.9 ซ.4 √   500,000 499,000 
รวม    6,100,000 3,087,500 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
(1) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

- จ านวนโครงการ   139   โครงการ  
- จ านวนงบประมาณ   80,708,000  บาท   

 

(2) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560-2562 (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม – มีนาคม)  
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ทั้งหมด   70  โครงการ  จ านวนงบประมาณ 

29,712,000. บาท ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560-2562   แยกเป็น  
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

โครงการ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 50,060,000 11 4,586,000.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

25 13,825,000 13 16,322,000.00 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และ
นันทนาการ 

21 8,855,000 15 6,063,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การ
บริหาร และการมีส่วนร่วม 

36 6,648,000 24 2,476,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

4 270,000 3 150,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 1,050,000 4 115,000.00 

รวม 139 90,708,000 70 29,712,000.00 

 
สรุป  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  139  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติในเทศบัญญัติ  70  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     70x100 = 50.36 
      139 
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 (3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม – มีนาคม) 
งบประมาณเบิกจ่ายรวม    5,324,500.00  บาท    แยกเป็น  

- งบปกติ   2,237,000.00  บาท  
- เงินสะสม   3,087,500.00  บาท  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 43 50,060,000 11 4,586,000 9 3,461,000 5 1,846,000 5 11.63 1,846,000 3.69 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม 
  คุณภาพชีวิต 

25 13,825,000 13 16,322,000 6 5,475,400 0 0.00 0 0 0.00 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา  
  และนนัทนาการ 

21 8,855,000 15 6,063,000 
9 2,485,656 3 300,000 3 14.29 300,000 3.39 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบ 
  สังคม การบริหาร และการมสีว่นร่วม 

36 6,648,000 24 2,476,000 8 161,143 3 91,000 3 8.33 91,000 1.37 

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา 
  และวัฒนธรรมไทย 

4 270,000 3 150,000 
2 61,060 0 0.00 0 0 0.00 0 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และ 
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 1,050,000 4 115,000 
1 67,870 0 0.00 0 0 0.00 0 

รวม 139 90,708,000 70 29,712,000 35 3,461,000 11 2,237,000 11 7.91 2,237,000 2.47 
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(4) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    รวมจ านวน    8   โครงการ  

งบประมาณรวม   25,448,974.34 บาท  เบิกจ่าย จ านวน  20,470,774.34  บาท  
 

 (5) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล   รวมจ านวน  7  โครงการ  
งบประมาณรวม 6,100,000.-  บาท   เบิกจ่าย   จ านวน  3,087,500.-     บาท  
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สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์  
** เก็บข้อมูลจากประชาชนหมู่ที่ 1 - 10  จ านวน 62 คน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 25 40.32 
หญิง 37 59.68 
รวม 62 100.00 

 จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 
59.68  เป็นเพศชายจ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.32 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า  20  ปี 1 1.61 

20 – 40 ปี 13 20.97 
41 -60 ปี 34 54.84 

มากกว่า 60 ปี 14 22.58 
รวม 62 100.0 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-60 ปี จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 
54.84 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.58 
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ตารางท่ี 3  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 26 41.93 
มัธยม/ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า 24 38.71 
ปริญญาตรี 9 14.52 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 4.84 

รวม 62 100.0 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา/
ประถมศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.93 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยม ปวช./ ปวส.หรือเทียบเท่า 
จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71  

ตารางท่ี 4  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 9.68 
เอกชน/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 11 17.74 
รับจ้าง/เกษตรกร 40 64.52 
นักเรียน/นักศึกษา 1 1.61 
อ่ืนๆ 4 6.45 

รวม 62 100.00 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/เกษตรกร จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.52 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง/เกษตรกร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 
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แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3   เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  
--------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   .........เทศบาลต าบลวังศาลา……. 
2. รายงานครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560).…… 

 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ  

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 43 9 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 25 6 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 21 9 

4.การพัฒนาด้านสังคม การบริหาร และการมีส่วนร่วม 36 8 

5.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ 
วัฒนธรรมไทย 

4 2 

6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 1 

รวม  139 35 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ  
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น  พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  38.71 % 61.29 % 0 % 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  29.03 % 70.97 % 0 % 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  35.48 % 64.52 % 0 % 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  25.81 % 72.58 % 1.61 % 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  14.52 % 82.26 % 3.23 % 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  19.36 % 77.42 % 3.22 % 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  22.58 % 72.58 % 4.84 % 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  24.20 % 74.19 % 1.61 % 

ภาพรวม  26.21 % 71.98 % 1.81 % 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
ระดับความพึงพอใจต่อผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลาในภาพรวม 

ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 62 ชุด  พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 26.21 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
71.98 และไม่พอใจร้อยละ 1.81 แสดงว่าเทศบาลต าบลวังศาลาสามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 

26% 

72% 

2% 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน                

ของเทศบาลต าบลวังศาลา 

พอใจมาก 

พอใจ 

ไมพ่อใจ 
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5. แผนการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.29 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.11 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.87 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.69 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.98 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.00 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 62 ชุด พบว่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเท่ากับ 8.00   แสดงว่า  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล  
วังศาลา ประสบความส าเร็จในระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.16 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.94 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.79 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.74 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.90 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.92 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.94 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 62 ชุด พบว่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเท่ากับ  7.94  แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเทศบาลต าบลวังศาลา ประสบความส าเร็จในระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา กีฬา และนันทนาการ 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.11 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.92 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.98 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.89 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.02 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.99 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 62 ชุด       พบว่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมเท่ากับ 7.99   แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ของเทศบาลต าบลวังศาลา  
ประสบความส าเร็จในระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การบริหาร และการมีส่วนร่วม 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.23 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.08 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.89 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.87 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.90 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.93 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 62 ชุด พบว่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมเท่ากับ  7.93  แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การบริหารและการมีส่วนร่วม ของเทศบาลต าบลวังศาลา ประสบ
ความส าเร็จในระดับดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.37 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.11 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.98 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.03 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.13 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 8.08 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน 62 ชุด พบว่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมเท่ากับ  8.08  แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  ของเทศบาลต าบลวังศาลา ประสบ
ความส าเร็จในระดับดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.23 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.02 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.85 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.94 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.76 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.85 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.97 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.95 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินความพอใจผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลา  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 62 ชุด พบว่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมเท่ากับ 7.95 แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของเทศบาลต าบลวังศาลา 
ประสบความส าเร็จในระดับดี 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 

แผนภูมิแท่งแสดงความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์                        
ของเทศบาลต าบลวังศาลา 

ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 

การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 

มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 

มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ 

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ร่วม 
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คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลต าบลวังศาลา (เต็ม 10 คะแนน) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   ความพึงพอใจเฉลี่ย 8.00   คะแนน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ความพึงพอใจเฉลี่ย 7.94 คะแนน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา และนนัทนาการ  ความพึงพอใจเฉลี่ย 7.99 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม การบริหาร และการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจเฉลี่ย 7.93 คะแนน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  ความพึงพอใจเฉลี่ย 8.08 คะแนน 
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ  ความพึงพอใจเฉลี่ย 7.95 คะแนน 
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แผนภูมแิทง่แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์               

ของเทศบาลต าบลวงัศาลา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

- จากการประเมินระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังศาลาในภาพรวมนั้น 
คณะกรรมการฯได้ประเมินเป็นรายข้อแล้ว เห็นว่า ในภาพรวมมีเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับดีก็จริง แต่มีบางข้อที่มี 
ผู้ไม่พอใจก็ไม่ควรมองข้าม คือ   

ข้อ 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม มีผู้แสดงความไม่พอใจ ร้อยละ 1.61  
ข้อ 5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้แสดงความไม่พอใจ ร้อยละ 3.23   
ข้อ 6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีผู้แสดงความไม่พอใจ ร้อยละ 3.22 
ข้อ 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา มีผู้แสดงความไม่พอใจ ร้อยละ 4.84 
ข้อ 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้แสดงความไม่พอใจ ร้อยละ 1.61 
 

        ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี 
ความโปร่งใส คุ้มค่า เห็นควรให้ผู้บริหารและหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าไปคิดพิจารณาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการบริหารราชการหรือวิธีการปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล 
วังศาลาต่อไป 
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