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กองแผนและงบประมาณ
โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๓๒๗

คำนำ
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ประจาปี ๒๕๖๐ และประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ต่อไป ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้ จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได้ ก าหนดแนวทาง และด าเนิ น การออกตรวจติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ที่นาไปปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามแผนงานโครงการนโยบายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและติดตามประเมินผลการดาเนินงานสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนาไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ภาคผนวก
- คาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๔๓๘ / ๒๕๕๙
- คาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๔๗๕ / ๒๕๕๙
- ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
- ประกาศ อบจ.สมุทรสงคราม เรื่อง การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ กาหนดให้ท้องถิ่นมี อานาจ
หน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็น
อิสระในการกาหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริก ารสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
มีอานาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่า บริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งกาหนดระบบ ตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบ
คณะกรรมการ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ อานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนพั ฒนาท้องถิ่นควรมีการบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาได้ ระบบ
การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน เนื่องจากเป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกาหนด แผนงานหรือ
ดาเนินการต่าง ๆ ปัจจุบันการติ ดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงาน
โดยระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการได้รับงบประมาณไปดาเนินงาน ติดตามการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับ
เวลา ติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ระบบการติดตามจึงเป็น
การสร้างระบบเพื่อที่จะนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพื่อให้ งานดาเนินต่อไปจนครบ
กาหนดเวลา และระบบประเมินผลจะเป็นการประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์ว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผลจะได้รับ ผลกระทบจาก
การทาแผนปฏิบัติการหรือแผนการดาเนินงาน ถ้าแผนฯ ที่สอดคล้องและเอื้อต่อการ ติดตามและประเมินผล
ก็จะทาให้ระบบติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ ถ้าแผนพัฒนาไม่เอื้อ ต่อการติดตาม เช่น
ขาดความชัดเจนหรือมี การปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนการดาเนินงาน เหล่านี้ล้วนทา ให้ระบบการติดตาม
และประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามอานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี ซึ่งกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทา
ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปีและนามาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในการดาเนินงาน
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนงาน / โครงการตามยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา น าไปสู่ ก ารด าเนิ นงานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิด ประสิ ท ธิผ ลและประชาชนมีค วาม พึง พอใจมากน้ อยเพีย งใด ผู้ บ ริ ห ารจะได้น าผล
ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อๆ ไป

๒

ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) คือ กิจกรรมภายในโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การดาเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่เ กิดขึ้น ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตาม โครงการย่ อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ควร เกิ ดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน ระบบติดตามที่ดี
จะก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ ต่างๆ การระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข การเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation) เป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมิน จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ การประเมินผลแผนงาน
จึงเป็นสิ่ง บ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัว ชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผล
ยังเป็นการ ตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือเป็นข้อมูล ที่สามารถนาไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจครั้งต่อไป
ระบบติ ดตามและประเมิน ผลนั้ น ไม่ อาจแยกตัว เองออกจากระบบการบริห ารแผนงาน
ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดาเนินการจึงเป็นเสมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหาร
แผนและจะส่งผล ต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการได้รับ
ทรัพยากรไปดาเนินงาน ติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา(Input monitoring)ติดตามความก้าวหน้า
ของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ (Performance monitoring) ระบบติดตามจึงเป็น
การสร้างระบบเพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนจบตาม
เวลา และระบบประเมินผลจะประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบ
จากการจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะ
ทาให้ระบบติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความ
ชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนการดาเนินงาน เหล่านี้ล้วนทาให้ระบบติดตามและประเมินผล
โดยรวม ดังกล่าวมีปัญหาได้

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการพัฒนาและประเมินความสาเร็จในการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการดาเนินงานจากผู้ปฏิบัติ ประชาชนเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) นาไปปรับปรุงและช่วยตัดสินใจในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

๓

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตพื้นที่
ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามครอบคลุมทั้ง ๓ อาเภอ
ขอบเขตระยะเวลา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เริ่มดาเนินการวางแผนการติดตาม รวบรวมข้อมูล
โครงการ จัดเตรียมเครื่องมือในการติดตาม และดาเนินการต่อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือรายงานผลการติดตามฯ
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ และประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทาให้ทราบถึงข้อจากัดและปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทาโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ทาให้ทราบ
ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได้นาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อนามา
ปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทาให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสาหรับการกาหนดนโยบาย และบริหารการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จะได้นารายงานการติดตามและประเมิน ผล
การจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรวจสอบวิเคราะห์ ตามอานาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นข้อมูลในการจัดทาเป็นโครงการ / แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และเป็นกรอบในการกาหนดทิศทาง การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสู่สถานการณ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาผลสาเร็จ ปัญหา / อุปสรรคหรือข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างสูงสุด
๓. ประชาชนได้ทราบถึงผลการดาเนินการโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้ง มีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ ที่เข้าไปดาเนินการในแต่ละพื้นที่ ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ตรงกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง

๔

ระบบติดตามและประเมินผลแผน
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีฐานความคิดว่า ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด
ฉะนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดาเนินการจึงเป็นเหมือนบริ บทที่ย่อมจะส่งผลต่อการ
บริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบ
การติดตามว่าเริ่ มจากการได้ รับ ทรั พยากรไปเพื่อดาเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมื่อเทียบ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบ
เพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่ อให้งานดาเนินต่อไปจนจบตามเวลาและยังมี
ระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome)
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดีระบบติดตาม
และประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทาแผนการดาเนินงาน นั่นคือ ถ้าได้แผนดังกล่าวที่สอดคล้อง
และเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทาให้ระบบติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้
หากแต่ แ ผนไม่เอื้ อต่อ การติดตาม เช่ น ขาดความชัดเจน หรื อมีก ารปรับ กิจกรรมโดยไม่ไ ด้ ยึด แผนการ
ดาเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทาให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

๕

กระบวนการ และขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดไว้ ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และ (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อเลือกผู้ทาหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ พร้อมกาหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
หรือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๓. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔. การเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือ ประเด็นที่จะดาเนินการศึกษา เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบบันทึก ข้อมูล ตาราง checklist โดยอาจใช้เครื่องมือทุกอย่างหรือใช้เฉพาะบางอย่างตามความเหมาะสม
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ในส่วนของ
ข้อมูล เอกสารจะต้องมีการประสานขอจากส่วนราชการเจ้าของโครงการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิน โครงการนั้นๆ สาหรับข้อมูลภาคสนาม เจ้าหน้าที่ในฝ่ ายติดตามและประเมินผลจะต้องออกสารวจ
ข้อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖. ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร
๗. แจ้งรายงานผลการติดตามฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ติดประกาศให้ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปได้ทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และเผยแพร่
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๖

บทที่ ๒
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กล่าวถึงการดาเนินงานด้าน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ ดังนี้
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
คัดเลือกได้อีก
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลบุคคลภายนอก
ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
๓. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล

๗

๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นชอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
กล่าวโดยสรุปคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว กาหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ใน
การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้งให้รายงานผลและเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสงคราม
๕. แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
“ เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. พัฒนาและการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. พัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี

๘

เป้าประสงค์
๑. โครงสร้างพื้นฐานได้ตามกาหนด
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๔. เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรกรรม การลงทุนในภาพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
๗. องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบกและทางน้า ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์
เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

๙

๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ บริหารจัดการการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร
๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลาคลอง การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นเกิด
๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะ
ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
๔.๕ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ๓ น้า
๕.๔ เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้าลาคลอง และชายฝั่งทะเล

๑๐

๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และพัฒนาระบบการทางาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ
๖.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปูองกันปัญหาคอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน

๑๑

นโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้กาหนดนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคานึงถึง
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะเป็นการประสานร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการ
บูรณาการในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัด และประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การแก้ปัญหาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเภทโครงการที่ต้องการร่วมกันพัฒนาตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งเสริมกลไกลการตรวจสอบ การดาเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงทุกมิติทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่างมีเหตุผล
ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ “ภูมิคุ้มกัน” และนาทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเปูาหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยมีงานหลักที่จะดาเนินการ ๔ ด้าน ดังนี้
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม โดยเน้นที่โรงเรียนให้มีคุณภาพที่
ทัดเทียมกัน และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ
เช่น
๑) เพิ่มจ านวนครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการสอนพิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ทุกระดับการศึกษา
๒) สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอกับการศึกษาทุกระดับ
๓) ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น แหล่ ง การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกันใน
รูปแบบ ทวิภาคี
๕) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ทุ น การศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาสอย่ า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง
๖) สนับ สนุ น งบประมาณให้กับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริมผู้ เรียน ด้านกีฬา
ด้านศิลปะคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ฯลฯ
๗) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายและ
ชุมชนที่หลากหลายร่วมกันจัด
๒. การกีฬาและศาสนา
๑) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนและประชาชน ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เยาวชน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายระหว่าง
จังหวัด

๑๒

๒) สร้ างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับ
อาชีพ
๓) ส่ ง เสริ ม ผู้ ที่ มี ค วามสามารถด้ า นกี ฬ าให้ เ ป็ น ตั ว แทนของจั ง หวั ด ระดั บ เขต
ระดับประเทศ ระดับอาชีพ
๔) สนั บ สนุ น งบประมาณด้ านอุ ปกรณ์ กีฬา และจัดการแข่ งขัน กีฬา เพื่อ ส่ งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๕) ร่วมมือกับชมรม สมาคมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่างๆ ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมทั้งอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา การเผยแพร่ศาสนา สุขภาพอนามัยพระภิกษุสงฆ์
เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านจิตใจ และกิจกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่น เช่น ๕ รั้วปูองกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาจิตใจเข้าวัดฟังธรรม ฯลฯ
๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้การสงเคราะห์และการสนับสนุน การ
พัฒนาแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดกิจกรรม การออกกาลัง
กาย การตรวจสุขภาพประจาปี การจัดหาที่อยู่อาศัย การเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของตนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น การส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุ่ม ชมรมและสมาคม ในการเสริมสร้างปูองกัน
และดูแลสุขภาพ
๔. การพัฒ นาเด็ก เยาวชน และสตรี ให้ ส ตรีมีบทบาทในการพัฒ นาศักยภาพของสตรี
สามารถมีส่ วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดทากิจกรรมที่พัฒนาท้องถิ่น
ศาสนา การกีฬาและนัน ทนาการ การให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๕ .การสาธารณสุข เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เป็นปัญหาสาคัญในท้องถิ่น จั ดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงสร้างเสริมพฤติกรรมรัก
สุขภาพ จัดกิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาผู้นากิจกรรมเพื่อสุขภาพใน
ทุกสถานที่ ออกกาลังกายของชุมชนท้องถิ่น
๖. การปูองกันยาเสพติด สร้ างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นห่างไกลยาเสพติด และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเปูาหมายอื่นต่อๆไป
จัดตั้งกลุ่มอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล สร้างความตระหนักถึง
ภัยยาเสพติดผ่านสื่อต่างๆ และจัดหาพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนได้แสดงออกทากิจกรรมเชิงบวก
๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการสร้างเสริม ปูองกันดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกเพศทุกวัย

๑๓

๘. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้มีการสืบค้น บันทึกและถ่ายทอด
องค์ความรู้
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมและ
วิถีชีวิตอย่างพอเพียง ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) บูรณาการการวางยุทธศาสตร์ด้านนี้กับองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ สภาวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอาเภอ
๙. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการบารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แม่ น้ า ล าคลอง ปุ า ชายเลน พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ใ นชุ ม ชน จั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น แกนน าในการจั ด การลุ่ ม น้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิม
๓) รณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ เป็นแกนนาในการจัดระบบ
กาจั ด ขยะรวมของจั งหวัด เสริ มสร้ างศั กยภาพของชุม ชนในการจัด การขยะมูล ฝอย ขยะในคู คลองและ
ผักตบชวา
๔) การแก้ไขคุณภาพน้าและน้าเสียโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นกับภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งเสริมงานวิจัยชุมชน เช่นการประสานความร่วมมือกับ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว. ) หรือสานักงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือสถาบันการศึกษา
๕) การจัดการภูมิทัศน์เมือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และสวยงามของ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดระบบสายไฟฟูา สายโทรศัพท์และอื่นๆลงใต้ดิน
๖) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
พลังงานทดแทน
ด้านการเพิ่มรายได้
๑. ส่ งเสริ มเกษตรอิน ทรีย์ สู่ ส ากล โดยยึดหลั กเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ให้เข้มแข็งยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ์ ทาง
การเกษตรกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาอาชีพโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
รายได้ เช่น กลุ่มเกษตรกรทานาเกลือ กลุ่มทาสวนมะพร้าว กลุ่มเกษตรมะขามเทศ กลุ่มประมง เป็นต้น
๒. พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อรับรองการแข่งขันของประชาคมอาเซียน
๓. ประสาน และสนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาจัดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมให้มีมาตรการปูองกัน และเฝูาระวังศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง
๔. มีการวิจัยผลกระทบด้านผลผลิต สายพันธุ์พืช และสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
๕ .ส่งเสริมการตลาดในท้องถิ่น และจัดสร้างตลาดกลางรองรับสินค้าด้านการเกษตร
ด้านประมง
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจาหน่ายสินค้าในระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ
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๗. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งกาเนิดของสัตว์น้า ฟื้นฟูประมงชายฝั่งทะเล และ
ประมงน้าจืด
๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก่อเกิดรายได้กับ
ชุมชน และเกิดความยั่งยืน
๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของชุมชน ปรับปรุงเส้นทาง
ปูายบอกทาง การจราจรให้สะดวกและปลอดภัย
๑๐. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ใน
การทานาเกลือ การทาน้าตาลมะพร้าว การทาสวนมะขามเทศ
๑๑. ให้ บ ริ ก ารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด รถรั บ ส่ ง และจั ด หาที่ จ อดรถให้ อ ย่ า งพอเพี ย ง
๑๒. ส่งเสริมพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นเมืองท่องเที่ยว “มาแม่กลองเที่ยวได้ทุกวัน ”
โดยพัฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว เส้ น ทางท่อ งเที่ย วภายใต้ แนวคิ ดของการรั กธรรมชาติ เสน่ ห์ ท างวัฒ นธรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อสุขภาพ “Maeklong by nature” เปิดประตูรับชาวโลก “มาเมืองไทยต้องไปแม่
กลอง” สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างตาบล โดยให้มีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า ระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการด้านผังเมืองรวม เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการลงทุน
๒) พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค ให้ประชาชนได้มีน้าอุปโภค บริโภคที่ สะอาด
ถูก สุ ข ลั ก ษณะ บริ ห ารจั ด การทรั พยากรน้ าให้ เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้น ที่ ซึ่ งเป็น แหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้า คูคลองส่งน้า คุณภาพน้า รวมทั้งการใช้น้าผิวดิน ให้เกิดประสิทธิภาพ
๓) บู ร ณาการกับ องค์กรภาคเอกชน เช่น สภาอุต สาหกรรม หอการค้า กลุ่ มเกษตร
ประมง พาณิชย์ องค์กรการกุศล และอื่นๆ จัดทายุทธศาสตร์และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีทิศทาง และเป็นรูปธรรมรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
๑. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุ
อุป กรณ์กู้ ภัย การบู ร ณะฟื้น ฟูส ภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิต ใจผู้ ที่ไ ด้รับความเสี ยหายจากสาธารณภั ย
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กาหนดนโยบายและประเมิ นผลโครงการ
สาคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการทางานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
มีหลักธรรมาภิบาล
๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประสานการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔. ส่งเสริมการให้ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อ
อาทร และสมานฉันท์ ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และการกระจายอานาจทางการคลัง เพื่อให้องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น
๒. ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมส าหรั บ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๓. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุน การพัฒ นาองค์กรตามหลั กธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่
๕ .ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์ฝุายบริหาร นิติบัญญัติและข้าราชการ พนักงาน เพื่อความเป็น
เอกภาพ มุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงในพื้นที่ โดยนาโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณนั้นๆ มากาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนกับ
แผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัด นอกจากนี้แผนการดาเนินงานยังเป็น
เครื่องมือสาคัญสาหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี แล้ว
๓. แสดงถึงเปูาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
เข้าไปดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทที่ ๓
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประกอบด้ว ยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ
ซึ่งเป็นแบบรายงานจากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังแผนภูมิ

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๓/๑
แบบประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

๑๗

แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คาชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเปาาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
การดาเนินงาน





















ไม่มี
การดาเนินงาน

๑๘

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. รายงานผลการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจาปี ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
๓. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

โครงการ
๔๓

๒๕๖๑

งบประมาณ
โครงการ
๒๕๐,๗๗๒,๐๐๐
๒๒

๒๕๖๒

งบประมาณ
๖๑,๖๘๕,๐๐๐

โครงการ
๘

๒๑,๓๕๗,๐๐๐

๘

รวมปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

งบประมาณ
๒๑,๕๒๕,๐๐๐

งบประมาณ
๓๓๓,๙๘๒,๐๐๐

๖๗

๑๒๐,๒๐๘,๘๐๐

๗

๕๒,๖๐๑,๔๐๐

๔๙

๘๐,๗๒๑,๘๐๐

๑๐

๗

๕๒,๖๐๑,๔๐๐

-

๔. การพัฒนาและ
การส่งเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว
๕. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
๖. การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๐

๙,๒๕๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๒๐

๒๔,๒๕๐,๐๐๐

๒

๓๖๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๔

๙๖๐,๐๐๐

๑๙

๒๕,๙๒๓,๑๖๕

๓

๔,๕๐๐,๐๐๐

๓

๔,๕๐๐,๐๐๐

๒๕

๓๔,๙๒๓,๑๖๕

รวมทั้งสิ้น

๑๓๐

๔๑๙,๖๒๘,๓๖๕

๔๑

๙๕,๓๔๒,๐๐๐

๒๕

๕๑,๙๕๕,๐๐๐

๑๙๖

๕๖๖,๙๒๕๙๓๖๕

-

-

๑๘,๑๓๐,๐๐๐

โครงการ
๗๓

-

๑๙

๔. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
๓. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

๒๕๖๐
๒๕๖๑
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
๔๓
๒๕๐,๗๗๒,๐๐๐
๒๒
๖๑,๖๘๕,๐๐๐

๒๕๖๒
โครงการ
งบประมาณ
๘
๒๑,๕๒๕,๐๐๐

๔๙

๘๐,๗๒๑,๘๐๐

๑๐

๒๑,๓๕๗,๐๐๐

๘

๗

๕๒,๖๐๑,๔๐๐

-

๖๗

๑๒๐,๒๐๘,๘๐๐

๗

๕๒,๖๐๑,๔๐๐

๔. การพัฒนาและ
การส่งเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ ว
๕. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
๖. การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๐

๙,๒๕๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๒๐

๒๔,๒๕๐,๐๐๐

๒

๓๖๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๔

๙๖๐,๐๐๐

๑๙

๒๕,๙๒๓,๑๖๕

๓

๔,๕๐๐,๐๐๐

๓

๔,๕๐๐,๐๐๐

๒๕

๓๔,๙๒๓,๑๖๕

รวมทั้งสิ้น

๑๓๐

๔๑๙,๖๒๘,๓๖๕

๔๑

๙๕,๓๔๒,๐๐๐

๒๕

๕๑,๙๕๕,๐๐๐

๑๙๖

๕๖๖,๙๒๕๙๓๖๕

-

๑๘,๑๓๐,๐๐๐

รวมปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
โครงการ
งบประมาณ
๗๓
๓๓๓,๙๘๒,๐๐๐

-

-

๕. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ รอบครึ่งปีแรก ( โครงการที่อยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปี
๒๕๖๐ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ) มีจานวนทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการ

จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยกเลิก
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๑

๖๔.๗๑

๓
๔

๒๕.๐๐
๓๓.๓๓

๕
๑๒

๑๙.๒๓
๔๖.๑๕

๔

๕๗.๑๓

๘
๓๑

๑๒.๙๐
๕๐.๐๐

-

-

-

-

๓

๑๑.๕๔

๑

๑๔.๒๙

๔

๖.๔๕

๒

๑๑.๗๖

-

-

๑

๓.๘๕

๑

๑๔.๒๙

๔

๖.๔๕

-

-

-

-

๑

๓.๘๕

-

-

๑

๑.๖๑

๔

๒๓.๕๓

๕

๔๑.๖๗

๔

๑๕.๓๘

๑

๑๔.๒๙

๑๔

๒๒.๕๙

รวม

๑๗

๑๐๐

๑๒

๑๐๐

๒๖

๑๐๐

๗

๖๒

๑๐๐

๒๐

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ รอบครึ่งปีแรก ( โครงการที่อยู่ใน
แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ) มีดังนี้
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ลาดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงค์แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑,๓๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ต.ลาดใหญ่
กองช่าง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

โครงการประกวดสารับอาหาร
พื้นบ้านในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย

๑๔๘,๐๐๐ อุทยาน ร.๒

กองกิจการ
สภาฯ

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงกาบกล้วยเมือง
แม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง

๑,๘๐๐,๐๐๐ อุทยาน ร.๒ /
วัดภุมรินทร์

กอง
การศึกษาฯ

โครงการมหกรรมว่าวไทย
" ศึกจ้าวเวหา " และสืบสานกีฬา
ว่าวไทย " เล่นว่าวกลางแม่น้า "

๑๐๐,๐๐๐ วัดช่องลม/วัด
ภุมรินทร์

กอง
การศึกษาฯ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ก่อพระเจดีย์ทราย)

๘๐,๐๐๐ วัดปากสมุทร

กอง
การศึกษาฯ

โครงการจัดกิจกรรมงานเมาว์ลิด
กลางประจาปี มัสยิดดารงอิสลาม

๒๐,๐๐๐ มัสยิดดารงอิสลาม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี (มิน-ิ ฮาร์ฟ
มาราธอน)

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้าน
ยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม

๔๐๐,๐๐๐ ลานพระบรม
รูปทรงม้า

กอง
การศึกษาฯ

แข่งขันกรีฑานักเรียนระหว่าง
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ห่างไกลยาเสพติด

๕๔๐,๐๐๐ สนามกีฬา อบจ.
สส.

กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุ

๒๑
ลาดับ
ที่
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม
กอง
การศึกษาฯ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว

โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการการจัดงานเทศกาลส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงคราม

๒๐๐,๐๐๐ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

สานักปลัดฯ

โครงการถวายสักการะ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช
โครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาและ
ทัศนศึกษา ของคณะผู้บริหาร
เลขานุการนายกฯ ทีป่ รึกษานายกฯ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลที่ได้รับ
เงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายของ
องค์การฯ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ

๓๕๐,๐๐๐ ค่ายบางกุ้ง

กอง
การศึกษาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม/
นอกเขตจังหวัด

สานักปลัดฯ

โครงการอบรมและสัมมนาการ
สร้างเครือข่ายตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ กลุ่มต่างๆ

๒,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

สานักปลัดฯ

โครงการขยายเครือข่ายทาง
การตลาดและส่งเสริมการส่งออก
ระดับอาเซียน ส่งเสริม AEC ทั้งใน
และต่างประเทศ ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร กลุ่ม OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน

๑,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม/
นอกเขตจังหวัด

สานักปลัดฯ

๑๕

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๖

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

๑๗

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อดาเนินงาน
ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระบรม
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)

๘,๒๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

๒๐๐,๐๐๐ อุทยาน ร.๒

กองคลัง

สานักปลัดฯ

หมายเหตุ

๒๒

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ลาดับ
ที่
๑

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑,๗๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๖
กองช่าง
ต.คลองโคน,
ต.บางขันแตก
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๑,๕๕๐,๐๐๐ ต.สวนหลวง
กองช่าง
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
๘๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๑
กองช่าง
ต.กระดังงา
อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม
๑,๒๒๐,๐๐๐ ต.แม่กลอง อ.เมือง
กองช่าง
จ.สมุทรสงคราม

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขโต

๒

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๓

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านท้องคุ้ง –
บ้านลัดตาช่วย
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
ปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ ๓)

๔

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์บริเวณวัดปาอมแก้ว

โครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครูในโรงเรียน ทุกกลุ่ม
สาระวิชา โดยอุดหนุนให้
สถานศึกษาของรัฐบาลที่อยู่ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๖,๐๐๘,๐๐๐ โรงเรียนภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการยกระดับคุณภาพการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยอุดหนุนให้
สถานศึกษาของรัฐบาลที่อยู่ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

๓,๑๔๐,๐๐๐ โรงเรียนภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสานักปลัดฯ
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองแผนและงบประมาณ
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองพัสดุฯ
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษาฯ

๑,๕๔๖,๕๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

สานักปลัดฯ

๘๗,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม
๗,๕๙๕,๕๘๕ อบจ.สมุทรสงคราม

กองแผน
และ
งบประมาณ
กองช่าง

๓๒,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กองพัสดุฯ

๒,๗๒๙,๘๘๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๕

๖

๗

๘
๙

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๐

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๑

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑๒

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่
(ต่อจากของเดิม)

๑,๘๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ ต.แควอ้อม
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

กองช่าง

หมายเหตุ

๒๓

โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่
๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการวางแผนและจัดทา
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกสายบ้านคลองสองร่อง

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๒๕๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม
กองช่าง

๒

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๓

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๔

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๕

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผู้ใหญ่
นุกูล เรืองโรจน์

๖

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสอบธรรมสนามหลวง,
โครงการสอบบาลีสนามหลวง
พระสังฆาธิการ
โครงการบรรพชา อุปสมบท
สามเณร พระภิกษุ และบวช
เนกขัมมจาริณี บวชศีลจาริณี
เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับประชาชนและเยาวชน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานเทศกาล
วันสาคัญ งานรัฐพิธีตา่ งๆ ของชาติ
และของจังหวัดสมุทรสงคราม

๙๐๐,๐๐๐ วัดต่างๆ ภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก

๑๐๐,๐๐๐ วัดในจังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการซ่อมแซม สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม (คอร์ลิ่งสนาม
ฟุตบอล)

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๗

๘

๙

๑๐

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
วัดโรงธรรม - บ้านลัดจวน
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคุ้งสีวัง

๑,๘๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๗
ต.แหลมใหญ่
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๑,๔๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านปรก
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๑,๙๙๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๙
ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
๑,๘๗๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าคา
อ.อัมพวา หมู่ที่ ๗
ต.คลองเขิน
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๔๐๐,๐๐๐ วัดต่างๆ ภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุ

๒๔

ลาดับ
ที่
๑๑

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการคัดกรองคลังสมองและ
การจัดตั้งสภาปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แจกถุงยังชีพแก่คนพิการ
ผู้ประสบภัย และผู้สูงอายุที่ไม่มี
หน่วยงานใดดูแล

๑๖

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ความรู้จากใจพี่สู่ใจน้อง โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๗

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พบประชาชน โครงการบาบัดทุกข์
บารุงสุขของประชาชน และอื่นๆ

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๘

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการ
เชิงรุก การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
งานสาธารณสุขให้กับผู้นาชุมชน
ผู้นาท้องถิ่น อสม. เยาวชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้ากลุ่ม แม่บ้าน
กลุ่มสตรี

อบรมอาสายุวกาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการจัดงานผู้สูงอายุมีคุณค่า
นาพาครอบครัวผาสุกขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หรือการส่งเสริมสุขภาพการสันทนา
การ การดูแลสุขภาพ การ
บาบัดรักษาโรคเบื้องต้น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และประชาชนทัว่ ไปของ
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๒๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม สานักปลัดฯ

๘๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

สานักปลัดฯ

๑,๒๕๒,๘๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กองกิจการ
สภาฯ

๑๔๔,๔๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กองกิจการ
สภาฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

สานักปลัดฯ

๑๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

สานักปลัดฯ

๕๐๐,๐๐๐ ในเขตพื้นที่ ๓
อาเภอ

๑๐๐,๐๐๐ จังหวัด

สมุทรสงคราม

กองกิจการ
สภาฯ

สานักปลัดฯ

หมายเหตุ

๒๕

ลาดับ
ที่
๑๙

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
กองกิจการ
๕๗,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม
สภาฯ

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

วัยใสสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๒๐

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

โครงการจัดฝึกอบรมการปาองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

๒๑

การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว

โครงการการจัดงานแก้ไขปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม

๒๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม สานักปลัดฯ

๒๒

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ " รักษ์แม่กลอง "

๓๐๐,๐๐๐

อ.เมือง
อ.อัมพวา
อ.บางคนที

๒๓

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๔๐๐,๐๐๐

๒๔

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ถือศีล ๕ ปวง
ประชาชนมีสุข

๑๐๐,๐๐๐

๒๕

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
๑,๕๐๐,๐๐๐
ศึกษาดูงานภายในประเทศ/
ต่างประเทศ ของประธานสภา
องค์การฯ รองประธานสภาองค์การ
ฯ สมาชิกสภา
องค์การฯ ที่ไปราชการกาหนดหรือ
มีหนังสือแจ้ง

จ.สมุทรสงคราม/
นอกเขตจังหวัด
(จังหวัดที่เป็น
เจ้าภาพ)
อบจ.สมุทรสงคราม
/วัดต่างๆ ใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม/
นอกเขตจังหวัด

๒๖

การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

๑๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กองช่าง

กองช่าง

กองกิจการ
สภาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กองกิจการ
สภาฯ

กองกิจการ
สภาฯ

หมายเหตุ

๒๖

โครงการที่ยกเลิกไม่ดาเนินการ
ลาดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม/
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวและ
เรือพื้นบ้าน

การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

โครงการประเพณีเทศกาลตรุษไทย

โครงการส่งเสริม พัฒนาและให้
ความรู้ทางวิชาการในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

งบประมาณ
หน่วยงานที่
สถานที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
(บาท)
รับผิดชอบ
๓๐๐,๐๐๐ วัดปราโมทย์/
กอง
งดจัดกิจกรรม
วัดลาดเปาง
การศึกษาฯ

๒๓๒,๐๐๐ วัดพระยาญาติ

กอง
การศึกษาฯ

ไม่ได้รับการ
ร้องขอ
งบประมาณ

๔,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

ยกเลิก
โครงการ

โครงการวันคนพิการสากลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม สานักปลัดฯ

ไม่ได้รับการ
ร้องขอ
งบประมาณ

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติด และ
โครงการส่งเสริมการเต้นลีลาศ

๓๐๐,๐๐๐ บริเวณลานไทร
กองกิจการ
หน้าหอประชุม
สภาฯ
อบจ.สมุทรสงคราม

ยกเลิก
โครงการ

โครงการประกวดกล้วยไม้ในงาน "
วันกล้วยไม้บานในอุทยาน ร.๒ "

๒๐๐,๐๐๐ อุทยาน ร.๒

สานักปลัดฯ

งดจัดกิจกรรม

กอง
การศึกษาฯ

งดจัดกิจกรรม

โครงการรวมพลังเจริญจิตตภาวนา
ถวายแด่พ่อหลวง

๗๐๐,๐๐๐

หน้าศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรสงคราม

๒๗

๖. งบประมาณปี ๒๕๖๐ รอบครึ่งปีแรก ( โครงการที่อยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปี
๒๕๖๐ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ )
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ
๑๑,๓๖๕,๐๐๐ ๑๕.๖๙
๔๑,๘๖๕,๒๐๐ ๕๗.๘๐

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ
-

รวม
จานวนเงิน
๑๑,๓๖๕,๐๐๐
๔๑,๘๖๕,๒๐๐

ร้อยละ
๑๕.๖๙
๕๗.๘๐

๙๕๗,๐๐๐

๑.๓๒

-

-

๙๕๗,๐๐๐

๑.๓๒

๑,๖๐๐,๐๐๐

๒.๒๑

-

-

๑,๖๐๐,๐๐๐

๒.๒๑

๓๐๐,๐๐๐

๐.๔๑

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๐.๔๑

๑๖,๓๔๘,๘๐๐

๒๒.๕๗

-

-

๑๖,๓๔๘,๘๐๐

๒๒.๕๗

๗๒,๔๓๖,๐๐๐

๑๐๐

-

-

๗๒,๔๓๖,๐๐๐

๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ๒๕๖๐ (ยังไม่มีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โครงการ
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
-

๒๘

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลา
ในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงในการปี ๒๕๖๐
๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
๔๓
๑๑

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๔๙

๔๒

๗

๕

๑๐

๕

๒

๑

๑๙

๑๕

รวม

๑๓๐

๗๙

๒๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงาน
๕. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก
๔๙.๑๔

พอใจ
๔๙.๗๑

ไม่พอใจ
๑.๑๕

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๒๘.๔๖

๖๘.๑๕

๓.๓๙

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๔๘.๕๒

๕๐.๖๕

๐.๘๓

๔๗.๑๕

๕๑.๔๖

๑.๓๙

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๓๓.๗๖

๖๓.๖๙

๒.๕๕

๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

๓๕.๔๕

๖๒.๒๑

๒.๓๔

๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

๔๙.๘๙

๔๘.๕๒

๑.๕๙

๔๗.๒๕

๕๐.๕๘

๒.๑๗

๔๒.๗๐

๕๕.๓๖

๑.๙๔

ภาพรวม

๓๐

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย ปาองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อเอดส์
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยม ๑๒ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นคาถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๕๐

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๙๘

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๒

๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๑๒

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๒๑

๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

๘.๒๙

๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๕๑

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๕๒

ภาพรวม

๘.๓๒

๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลาคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นเกิด
๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะ ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือข่ายการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
๔.๕ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นคาถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๗.๙๔

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๔๔

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๐๐

๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๒๒

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๑๘

๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

๘.๓๒

๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๑๘

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

๗.๘๖

ภาพรวม

๘.๐๒

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ
๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
และพัฒนาระบบการทางาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปาองกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นคาถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๓๑

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๘๐

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๗.๙๐

๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๘.๒๓

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๐

๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

๗.๐๔

๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

๘.๖๒

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๓๔

ภาพรวม

๘.๐๘

๓๓

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
มากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ประชากร
ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้มีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ โดยกรอกแบบสอบถามจากการ
สุ่มตัวอย่างกลุ่มเปาาหมายในพื้นที่ดาเนินการโครงการ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖
ยุทธศาสตร์ โดยใช้ Rating Scale เป็นแบบมาตรวัด มีเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
๕
มาก
๔
ปานกลาง
๓
น้อย
๒
น้อยที่สุด
๑
จากนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย การแปลข้อมูลแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้วิธีการคานวณหาความกว้างของระดับความคิดเห็น ดังนี้
เกณฑ์การแบ่งระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดช่วงกว้างระหว่างชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
=
๕–๑
จานวนชั้น
๕
=
๐.๘
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มีระดับน้อยที่สุด
มีระดับน้อย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมาก
มีระดับมากที่สุด

ระดับคะแนน
๑.๐๐ - ๑.๘๐
๑.๘๑ - ๒.๖๐
๒.๖๑ - ๓.๔๐
๓.๔๑ - ๔.๒๐
๔.๒๑ - ๕.๐๐

๓๔

การวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ มากที่สุด โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เปาาหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้ากับสภาพของแต่ละโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์

หมู่ที่ ๔ ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัด
น้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สุ่มสอบถามประชาชนในพื้นที่
จานวน ๕๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๔๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ผลการดาเนินงาน
โครงการฯ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
๓. ประชาชนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ

๔.๐๕
๓.๙๐
๓.๙๕

มาก
มาก
มาก

๔. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

๔.๖๐

มากที่สุด

๕. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

๓.๓๐

มาก

๖. การเปิดโอกาสให้ตรวจสอบการดาเนินการโครงการ
๗. การดาเนินการโครงการนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๘. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชนใน
พื้นที่มากน้อยเพียงใด
รวม

๔.๕๕
๔.๕๕

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๕

มากที่สุด

๔.๒๐

มาก

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้มีความคุ้มค่า
และมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ รองลงมาคือ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๐

๓๕

๒. โครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัย
ไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจาปี ๒๕๕๙
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถี
พอเพียงปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจาปี ๒๕๕๙ โดยสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๐๐ ชุด
ได้คืนกลับมา ๑๙๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ ทราบการจัดโครงการจากเคเบิลท้องถิ่น/สถานีวิทยุ
ชุมชน ผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. สถานที่จัดงานมีความสะอาด เหมาะสม และความ
สะดวก
๔. ด้านการจราจร สถานที่จอดรถ
๕. เป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็น
การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๖. โครงการนี้เป็นการอนุรักษ์ บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
๗. โครงการนี้ช่วยปลูกจิตสานึกให้ประชาชน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของประเพณีโบราณ
๘. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์ และตระหนัก
ถึงโทษภัยในการดื่มแอลกอฮอล์
๙. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

๔.๑๖
๔.๐๗
๔.๑๓
๓.๘๖

มาก
มาก
มาก
มาก

๓.๙๒

มาก

๔.๑๓

มาก

๔.๑๘

มาก

๔.๐๖

มาก

๔.๐๗

มาก

รวม

๔.๐๗

มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ช่วยปลูกจิตสานึก
ให้ประชาชน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีโบราณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ รองลงมาคือ การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้าน
การจราจร สถานที่จอดรถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖

๓๖

๓. โครงการพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจาปี ๒๕๕๙
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ประจาปี ๒๕๕๙ สุม่ สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๙๔ ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่า
มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. ระยะเวลาที่จัดมีความเหมาะสม
๕. เกิดความสามัคคีระหว่างผู้นาท้องถิ่นกับประชาชน
๖. ทาให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระเจ้าตากฯ
๗. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๐๓
๓.๙๔
๔.๑๐
๔.๑๕
๔.๑๘

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๔.๔๓

มากที่สุด

๔.๒๔
๔.๑๕

มากที่สุด
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ทาให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓ รองลงมาคือ
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ตอ่ ท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และความพึงพอใจ ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔

๓๗

๔. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
การประเมิน ผลการดาเนิ นงานโครงการวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่ว ม
โครงการ จานวน ๓๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา จานวน ๒๗๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ กลุ่มเปาาหมายส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า ๑๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัด
โครงการจากรถประชาสัมพันธ์/ใบปลิว และบุคคลอื่น ผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕
อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการ เช่น การแสดงบนเวที
ซุ้มเกมส์ต่างๆ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
๖. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
๗. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๒๗
๔.๐๓

มากทีส่ ดุ
มาก

๔.๒๓

มากทีส่ ดุ

๔.๒๓
๔.๓๐
๔.๓๕
๔.๓๑

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

๔.๒๕

มากทีส่ ดุ

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีระเบียบวินยั มีความรักสามัคคีรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ รองลงมาคือ ความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๑ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓
ข้อเสนอแนะ
- ของขวัญที่มีให้กับเด็กๆ ตามใบหรือตามหางบัตรที่ได้รับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่เด็กก็ดีใจ เพราะ
อย่างน้อยได้หางบัตรแล้วได้ของรางวัลกลับบ้าน ไม่ใช่ได้หางบัตรไม่ได้อะไรเลยบนเวที รองเอาไปเป็นการบ้าน
นะค่ะ ขอบคุณค่ะ
- ช่วยแจกของรางวัลตามหางบัตรที่เด็กๆได้มาให้ครบทุกหางบัตรไม่ว่าของนั้นจะชิ้นเล็กหรือใหญ่
เด็กๆก็ดีใจที่ตัวเองได้ขึ้นไปรับ ดีกว่าถือหางบัตรกลับมาบ้านโดยไม่มีอะไร

๓๘

๕. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดิน – วิ่ง – มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน)
การประเมินผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดิน – วิ่ง
– มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน) สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๐๐ ชุด ได้คืน กลับมา ๑๙๗ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ทราบการจัดโครงการจากบุคคลอื่น ผลการดาเนินการ
โครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. เป็นการส่งเสริมสุขภาพทีด่ ี ทั้งร่างกายและจิตใจ
๔. เป็นการรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุขและห่างไกล
ยาเสพติด
๕. เป็นการเสริมสร้างความปรองดอง เพื่อการสมานฉันท์
๖. กิจกรรมต่างๆที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๗. เส้นทางที่ใช้มีความเหมาะสม
๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๖๙
๓.๗๘
๔.๓๘
๔.๗๓
๔.๕๑
๔.๓๔
๔.๒๑
๔.๓๖

มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

๔.๓๘

มากที่สดุ

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการรณรงค์ ลด ละ เลิก
อบายมุขและห่างไกลยาเสพติด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๙ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ เส้นทางที่ใช้มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๑
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้รับจานวนนักวิ่งให้เหมาะสมกับสถานที่ เพราะแออัดมากอาจทาให้นักวิ่งเป็นลมได้ แต่อย่าง
อื่นดีมากค่ะ
- เพิ่มระยะไกลขึ้น ๑๒ กม ๒๑ กม ๔๒ กม
- ควรปรับปรุงวิธีการ check-in ตอนปล่อยตัว เพราะวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ
- จุด check-in ควรมีหลายๆแถวมีปาายชัดเจนกว่านี้
- จุดรับอาหาร ต่อคิวยาวมากๆ ครับ และพื้นที่อาคารคับแคบไปค่ะ

๓๙

๖. โครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามห่างไกลยาเสพติด
ประจาปี ๒๕๖๐
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามห่างไกลยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๐ สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๔๐๐ ชุด
ได้คืนกลับมา ๓๗๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
๑๐ – ๑๕ ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากบุคคลอื่น การดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ
๓. การจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงการ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. โครงการนี้เชื่อมความสามัคคี มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ
๖. เป็นการเสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๗. โครงการนี้ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
และยาเสพติด
๘. มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๙. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๑๒
๔.๐๑
๔.๑๕
๓.๙๘
๔.๒๗
๔.๓๑

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

๔.๒๓

มากทีส่ ุด

๔.๒๖
๔.๑๓

มากทีส่ ุด
มาก

๔.๑๗

มาก

ค่าเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการเสริมสร้างให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ รองลงมาคือ โครงการนี้เชื่อมความสามัคคี มีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘
ข้อเสนอแนะ
- ควรเปิดโอกาสให้คนที่อยู่บนแสตนเชียร์ได้ร้องเพลงและเชียร์นักกีฬาทุกโรงเรียน
- ขอบคุณ อบจ. ที่จัดกิจกรรมให้ ควรจัดโครงการวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์
- ควรใช้เวลาให้เหมาะสมไม่มากเกินไป เพราะกระทบกับการเรียน
- ดีแล้วมีความสนุกสนานเป็นประโยชน์ แต่วันเปิดงานฝนตกมากๆ
- ขอเสนอแนะเรื่องเวลา ควรจัดในช่วงหลังจากนี้ และแจ้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
เตรียมการทันท่วงที ไม่กระชั้นชิดเกินไป
- บนอัศจรรย์ร้อนมากๆ ค่ะ ไม่ควรให้เด็กยืนตากฝนในพิธีเปิด ไม่สมควร
- ควรมีเครื่องเสียงให้ทุกโรงเรียน

๔๐

๗. โครงการประกวดสารับอาหารพื้นบ้านในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการประกวดสารับอาหารพื้นบ้านสมุทรสงคราม ในงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ ชุด
ได้คืนกลับมา ๙๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
๕๑ – ๖๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ทราบการจัดโครงการจาก
บุคคลอื่น ผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๑๒ อยู่ในระดับพอใจมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงการ เช่น การ
จัดประกวดการปรุงอาหารฯ
๕. เป็นการอนุรักษ์อาหารไทยโบราณแบบพื้นบ้าน ฯ ทั้งคาวและหวาน ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

๔.๑๒
๓.๙๗
๔.๑๒

มาก
มาก
มาก

๔.๐๙

มาก

๔.๑๗

มาก

๖. เป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิม่ รายได้ให้ประชาชนในจังหวัด

๔.๐๙

มาก

๗. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๔.๑๑

มาก

๔.๒๖

มากทีส่ ดุ

๔.๑๒
มาก
รวม
สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการอนุรักษ์อาหารไทย
โบราณแบบพืน้ บ้าน ฯ ทั้งคาวและหวาน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๑๗ รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ และความพึง
พอใจที่มคี ่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗

ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มงบประมาณต้นทุนในการประกอบอาหารจะดีมากค่ะ วัตถุดิบแพง
- งบน้อย สถานที่แคบลาบากในการจัดเตรียม ใบไม้ร่วง แดดร้อน ควรเพิ่มพื้นที่และเก้าอี้ให้
- ผู้จัดทาอาหาร เมื่อยมากค่ะ (สูงวัย) ปวดขา เจ็บเข่ามีเก้าอี้นั่งบ้างจะดีมาก
- ให้ประกวดบ่อยๆ ได้มีความรู้และอนุรักษ์

๔๑

๘. โครงการมหกรรมว่าวไทย “ศึกจ้าวเวหา” และสืบสานกีฬาว่าวไทย “ชักว่าวกลางแม่น้า”
ประจาปี ๒๕๖๐
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการมหกรรมว่าวไทย “ศึกจ้าวเวหา” และสืบสานกีฬาว่าวไทย
“ชักว่าวกลางแม่น้า” ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
สนามที่ ๑ ศึกจ้าวเวหา ณ สนามหน้าทางเข้าวัดช่องลมวรรณาราม ตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๔๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔
กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ประกอบอาชีพรับราชการ ทราบการจัดโครงการจากปาายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว ผลการดาเนินงานโครงการฯ
พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป
๖. เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย

๔.๓๔
๓.๙๖
๔.๖๒
๔.๖๒

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๘๑

มากที่สุด

๔.๘๑

มากที่สุด

๗. เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีของคนในท้องถิ่น

๔.๗๓

มากที่สุด

๘. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๙. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๔๕
๔.๖๒
๔.๕๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิน่ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๑
รองลงมาคือ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๑ และความพึงพอใจที่มีค่า
น้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖
ข้อเสนอแนะ
- โครงการนี้การจัดงานต้องใช้งบประมาณพอสมควรควรได้รับการสนับสนุน เพื่อให้ว่าวไทยจะได้
ดารงอยู่คู่ไทยตลอดไปนานเท่านาน
- ควรสนับสนุนให้มากกว่าเดิม

๔๒

สนามที่ ๒ เล่ น ว่ า วกลางแม่ น้ า ณ แม่ น้ าแม่ ก ลอง หน้ า วั ด ภุ ม ริ น ทร์ กุ ฏี ท อง
ตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๕๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๔๗ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี การศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ทราบการ
จัดโครงการจากรถประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานโครงการมฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ อยู่ในระดับมาก
ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป
๖. เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย

๔.๑๙
๓.๘๔
๔.๐๒
๔.๑๑

มาก
มาก
มาก
มาก

๔.๔๕

มากที่สุด

๓.๓๙

มาก

๗. เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีของคนในท้องถิ่น

๔.๒๙

มากที่สุด

๘. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๙. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
รวม

๔.๒๕

มากที่สุด

๔.๑๓
๔.๐๘

มาก
มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นการฟื้นฟูศิลปะ และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ให้สูญหายไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕
รองลงมาคือ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ และ
ความพึงพอใจที่มีค่า น้อยที่สุดคือ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ว่าวไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๙
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

๔๓

๙. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๐
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๐
สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๙๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐
กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากวิทยุชุมชน ผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑
อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จัดเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
๔. โครงการนี้ช่วยส่งเสริม รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
๕. โครงการนี้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๖. โครงการนี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ จาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด

๔.๗๙
๔.๔๘
๔.๒๒

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๓๖

มากที่สุด

๔.๓๖

มากที่สุด

๔.๒๗

มากที่สุด

๗. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๔.๓๗

มากที่สุด

๔.๔๑

มากที่สุด

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้
ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ และความพึงพอใจที่มีค่า น้อยที่สุดคือ กิจกรรมที่จัดเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒

๔๔

๑๐. โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน ๓๐๐ ชุด ได้คืน กลับมา ๒๗๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียน/นักศึกษา ผลการดาเนินงาน
โครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ

๔.๕๙

มากทีส่ ดุ

๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

๓.๘๖

มาก

๓. สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม

๔.๕๖

มากทีส่ ดุ

๔. ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร
๕. นาความรู้ทไี่ ด้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง
๖. สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู ผู้ปกครอง
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
๗. สามารถไปพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
ยั่งยืนต่อไป
๘. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม

๔.๖๐

มากทีส่ ดุ

๔.๕๕

มากทีส่ ดุ

๔.๕๐

มากทีส่ ดุ

๔.๕๔

มากทีส่ ดุ

๔.๒๕

มากทีส่ ดุ

๔.๔๔

มากทีส่ ดุ

ประเด็น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙
และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีห้องน้ามากกว่านี้เพราะห้องน้ามีไม่เพียงพอ อยากให้จัดอีกบ่อยๆ อยากให้มีจักรยานจะได้
ปั่นไปที่ต่างๆได้
- อยากให้มีไกด์แนะนาพันธ์ไม้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ขอให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเพราะมีอาหารให้ทานอิ่มมากและพี่ๆ อบจ.ให้ความร่วมมืออย่างมาก

๔๕

- ไม่ควรจัดโครงการในฤดูฝนเพราะอากาศชื้นอาจทาให้เป็นไข้หวัดและไม่สะดวกในการไปศึกษาดูงาน
นอกศูนย์
- ในการเข้าฐานเรียนรู้ ควรแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และเรียนตามฐานย่อยเพื่อลดปริมาณ
นักเรียนในฐานใหญ่ให้น้อยลง นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกคน และไม่แยกตัวออกกลุ่มใหญ่
- อยากให้ อบจ. จัดโครงการแบบนี้บ่อยๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงมากกว่านี้ เมื่อกลับจากค่ายควรมีการแจกจ่ายกิ่งพันธ์มะนาว/
เชื้อเห็ด ให้แก่โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรม
- ภาพรวมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และเหมาะสมอย่างยิ่ง ขอขอบคุณท่านนายก และคณะที่จัด
กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ และมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริง
- กาหนดเวลาทากิจกรรม ให้ชัดเจนและควรบอกถึงการทากิจกรรมของแต่ละครั้ง
- เวลาเดินทางกลับควรให้กลับเลย (ไม่ต้องแวะทานอาหารเย็นแล้ว) เพราะเวลากลับมันค่าแล้ว และ
จะได้กลับไปทานข้าวกับครอบครัวด้วย
- ควรเตรียมอุปกรณ์ในการทากิจกรรมให้เพียงพอกับทุกคนและให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง และในแต่
ละฐานควรแบ่งกลุ่มให้น้อยลง เพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกันทุกคน
- การที่ได้มาอบรมในโครงการเศรษฐกิจของพ่อหลวง ทาให้เรามีความนึกคิดว่าจะปฏิบัติงานตามพ่อ
เพื่อการเป็นอยู่กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไป เพราะต่อจากนี้เราต้องอยู่ให้ได้ เมื่อพ่อไม่อยู่กับเราแล้ว
ท่านเหนื่อยมามาก เราควรจะให้ท่านพัก ส่วนลูกๆก็ทาตามความรู้ที่พ่อได้ทาไว้ให้ประสบผลสาเร็จต่อไป
- จากทีได้เรียนรู้มาหนูสามารถไปปฏิบัติตนตามได้ หนูไม่มีคาติชมใดๆ
- รู้สึกไม่สบายใจที่คุณครูบางคนไม่ค่อยให้ความสนใจเรียนรู้เท่าที่ควรทั้งที่ท่านนายก ทีมงานและ
วิทยากรทุกท่านตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้เมื่อครูผู้ควบคุมนักเรียนไม่สนใจเรียนรู้เสียเองแล้วจะสอนเด็กให้สนใจ
เรียนรู้ได้อย่างไร ข้อเสนอแนะคือ เรียกประชุมครูผู้ควบคุมนักเรียนมาทาความเข้าใจ ทาข้อตกลงกันว่าไปแล้ว
ครูต้องทาอะไรนักเรียนต้องได้อะไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณที่เสียไป
- ในแต่ละสถานที่ที่ดูงานควรมีการจัดทาเอกสารข้อมูลให้ผู้ที่เข้าอบรมได้อ่านเพราะการจดและการจา
อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- บางฐานกิจกรรมมีเรื่องจากัดด้านเวลา ถ้าจะนาไปปฏิบัติจริงได้ต้องใช้เวลามากกว่านี้เช่นฐานการ
เลี้ยงกบ การจะเลี้ยงอย่างจริงจังคงต้องมาศึกษาต่อยอดกับผู้เลี้ยงเป็นการส่วนตัวเพราะมีขั้นตอนวิธีการและ
เทคนิคมาก โดยภาพรวมแล้วการศึกษาดูงานครั้งนี้ดีมากสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
เช่นการปลูกผัก,เลี้ยงปลา,การทาปุ๋ยน้า–ปุ๋ยหมักและเป็นความรู้ที่หาซื้อไม่ได้

๔๖

๑๑. โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด เยาวชน ประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปี ๒๕๖๐ ถวายแด่ราชวงศ์จักรี
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด เยาวชน ประชาชนภายใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจาปี ๒๕๖๐ ถวายแด่ราชวงศ์จักรี สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๐๐
ชุด ได้คืนกลับมา จานวน ๑๙๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัด
โครงการจากปาายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว ผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ
๓. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๕๗
๓.๘๖
๔.๒๕

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

๔. เป็นการปาองกันและลดปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

๔.๓๒

มากที่สุด

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตซอลให้เด็ก เยาวชนมีทักษะด้านการกีฬา และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้น

๔.๔๙

มากที่สุด

๖. ปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน มีน้าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย

๔.๓๗

มากที่สุด

๗. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน

๔.๑๗

มาก

๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๔.๑๖

มาก

รวม

๔.๒๘

มากที่สุด

ประเด็น

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชน มีส่วนร่วมในโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ รองลงมาคือ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตซอลให้เด็ก
เยาวชน มีทักษะด้านการกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ และความ
พึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีอาหารฟรี แจกชุดกีฬา แจกรางวัลให้กับผู้แพ้
- คู่แรกควรเริ่มเย็นหน่อย เนื่องจากอากาศร้อนมาก มีผลกับนักกีฬาโดยเฉพาะคู่แรกที่
เป็นเด็กนักเรียนอายุ ๑๒ ปี
- ควรมีถุงขยะตามจุดต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาด

๔๗

๑๒. โครงการเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจาปี ๒๕๖๐
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจาปี ๒๕๖๐
สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ ชุด ได้คืนกลับมา ๘๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗
กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ทราบการจัดโครงการจากรถประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานโครงการฯ
มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ อยู่ในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ
๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน การจราจร
๔. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
๕. โครงการนี้ช่วยสร้างเสริมให้ส้มโอของจังหวัดเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

๓.๙๗
๓.๗๒
๔.๑๐

มาก
มาก
มาก

๔.๑๑

มาก

๔.๒๑

มากที่สุด

๖. โครงการนี้ช่วยให้ราคาผลผลิตส้มโอไม่ตกต่า

๔.๐๙
๔.๑๖
๓.๙๓
๔.๐๔

มาก
มาก
มาก
มาก

๗. โครงการนี้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
๘. ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชว่ ยสร้างเสริมให้
ส้มโอของจังหวัดเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ รองลงมาคือ โครงการนี้ช่วยให้
ราคาผลผลิตส้มโอไม่ตกต่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
โครงการให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๒

๔๘

๑๓. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เสริมสร้างการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน ๕๕ ชุด กลุ่มเปาาหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพรับราชการ โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ อยู่ในระดับมาก
ตามรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในโครงการ
๒. ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนและการรักษาระบบนิเวศน์อย่างเป็นระบบแบบยัง่ ยืน
๓. ได้นาหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องในการน้อม
นาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติและดาเนินชีวิตประจาวัน
๔. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา
เผยแพร่นาไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อท้องถิ่น ให้ยั่งยืนต่อไป

๔.๒๘

มากทีส่ ดุ

๔.๕๓

มากทีส่ ดุ

๔.๓๙

มากทีส่ ดุ

๔.๑๙

มาก

๕. กิจกรรมต่างๆ ที่จัดมีความเหมาะสม

๓.๘๐

มาก

๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

๒.๘๙

มาก

๗. สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม

๔.๕๗

มากทีส่ ดุ

๔.๑๐

มาก

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ รองลงมาคือ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและการรักษาระบบนิเวศน์อย่างเป็นระบบแบบยั่งยืนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๕๓ และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๙
ข้อเสนอแนะ
- ควรออกเดิน ทาง เพื่ อไปถึงสถานที่ศึก ษาดูงานให้ ไวกว่านี้ เพราะทางขึ้นเขามืดมาก และออก
เดินทางกลับให้ไวกว่านี้ เพราะดึกเกินไปการเดินทางกลับไม่สะดวก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มอีก ๑ วัน
- ใช้เวลาในการเดินทางมากไป เวลาในการศึกษาดูงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม น้อยมาก
- ดีมากได้นามาปฏิบัติต่อชีวิตประจาวันและบอกต่อประชาชนเอาไปใช้ประโยชน์
- เวลาเดินทางค่อนข้างมาก ทาให้กิจกรรมในการดูงานน้อยไป ควรกาหนดเวลาเพิ่มเติม
ในการดูงานครั้งต่อไป

๔๙

บทที่ ๔
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลกลยุทธศาสตร์
สาหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ พันธกิจ
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
เต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนน
ที่ได้
๙.๑๖
๒๒.๑๖
๕๙.๔๘
(๙.๓๓)
(๙.๓๓)
(๙.๓๓)
(๔.๖๗)
(๔.๘๓)
(๔.๓๓)
(๔.๕๐)
(๔.๓๓)
(๔.๕๐)
(๔.๓๓)

๑๐๐

๙๐.๘๐

๕๐

ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้อมูล
สภาพทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการ
ปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชา
สังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้นหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่น (หน้า ๔ – ๒๑)
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูล โครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (หน้า ๒๒ – ๒๕)
(๓) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(หน้า ๒๖)
(๔) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (ชี้แจงในที่ประชุม)
(๕) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ชี้แจงในที่ประชุม)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (หน้า ๖๙ – ๗๒)
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (ชี้แจงในที่ประชุม)
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น (หน้า ๖๑)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐
๙.๑๖
(๒)
(๑.๘๓)

(๒)

(๒)

(๒)

(๑.๖๗)

(๒)

(๑.๘๓)

(๒)

(๑.๘๓)

๒๕
(๓)

๒๒.๑๖
(๒.๘๓)

(๒)

(๑.๘๓)

(๔)

(๓.๖๗)

๕๑

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
(๒) การวิเคราะห์
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
สภาวการณ์และ
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
ศักยภาพ
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น (หน้า ๖๒)
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (หน้า ๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ พันธกิจ

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWAT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(หน้า ๖๓ – ๖๔)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(หน้า ๖๔)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า ๗๐ – ๗๒)
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด (หน้า ๗๐ – ๗๒)
ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล (หน้า ๗๐ – ๗๒)
วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า ๖๕ และ ๗๔)
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ (หน้า ๖๕ และ ๗๔)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๔)
(๓.๕๐)

(๔)

(๓.๕๐)

(๔)

(๓.๕๐)

(๔)

(๓.๓๓)

๖๕
(๑๐)

๕๙.๔๘
(๙.๓๓)

(๑๐)

(๙.๓๓)

(๑๐)

(๙.๓๓)

(๕)

(๔.๖๗)

(๕)

(๔.๘๓)

๕๒

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๓.๖ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและ
ของแต่ละประเด็น
สนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
พันธกิจ
ชัดเจน (หน้า ๖๕ และ ๗๔)
๓.๗ ตัวชีว้ ัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด
รวม)
๓.๘ จุดมุ่งหมาย
เพื่อ การพัฒนาใน
อนาคต (แนวทางการ
พัฒนา)
๓.๙ ตัวชีว้ ัดและ
แนวทางการพัฒนา

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวกาหนด
ว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น
(หน้า ๗๕ – ๘๘)
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครง
กาพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี (หน้า ๖๖ – ๖๘)
ตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวกาหนดว่าผลสัมฤทธิ์
จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
(หน้า ๘๙ – ๑๐๗)
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามปี (หน้า ๘๙ – ๑๐๗)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
(๔.๓๓)

(๕)

(๔.๕๐)

(๕)

(๔.๓๓)

(๕)

(๔.๕๐)

(๕)

(๔.๓๓)

๑๐๐

๙๐.๘๐

๕๓

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

๙.๕๐
๙.๑๗
๙.๐๐
๙.๓๓
๕๗.๑๖
(๔.๖๗)
(๔.๘๓)
(๔.๖๗)
(๔.๓๓)

(๓)

(๒.๘๓)

(๔)
(๕)
(๓)
(๕)
(๕)

(๓.๘๓)
(๔.๕๐)
(๒.๘๓)
(๔.๑๗)
(๔.๖๗)

(๔)
(๕)
(๕)
(๓)

(๓.๘๓)
(๔.๖๗)
(๔.๕๐)
(๒.๘๓)

รวม

๑๐๐

๙๔.๑๖

๕๔

ประเด็นการพิจารณา
๑. สรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
๑๐
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์ ที่อาจส่งผล
ต่อการดาเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S–Strength (จุดแข็ง)
W–Weakness (จุดอ่อน) O–Opportunity (โอกาส) และ T–Threat (อุปสรรค)
หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน
คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ (หน้า ๘ – ๙)

คะแนนที่ได้
๙.๕๐

๒. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
เท่าไร จานวนทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไร สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ (หน้า ๑๒)

๑๐

๙.๑๗

๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร
สามารถใช้การได้ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณ มา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(หน้า ๑๒)

๑๐

๙.๐๐

๔. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิน่ โดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ บูรณาการ (integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (ชี้แจงในที่ประชุม)

๑๐

๙.๓๓

๕๕

ประเด็นการพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ
๕.๓ จานวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ

๕.๔ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนาไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณ
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต (หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานตามโครงการ
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบตั ิได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity)
เชิงคุณภาพ
(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
จัดทาโครงการ ได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) ๕) ความโปร่งใส
(Transprency)

(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

คะแนนที่ได้
๕๗.๑๖
(๔.๖๗)

(๕)

(๔.๘๓)

(๕)

(๔.๖๗)

(๕)

(๔.๓๓)

(๓)

(๒.๘๓)

(๔)

(๓.๘๓)

๕๖

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๕.๗ มีการประมาณ การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
การราคาถูกต้องตาม
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการงบประมาณ โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ (หน้า ๒๓ –
๑๒๒)
๕.๘ มีงบประมาณที่ ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปี ย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง
ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง
กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าว
ตามความเป็นจริง
เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่
กาหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
๕.๙ โครงการแต่ละ
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มรี ะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓ ปี ทุก
โครงการครอบคลุม
โครงการ (หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
ระยะเวลา ๓ ปี
ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนด มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ตัวชี้วัด (KPI)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่ (หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลทีคาดว่าจะได้รบั
วัดได้ถูกต้องตามหลัก กาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ของการจัดทาโครงการ อาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดาเนินการได้
จะได้รับ สอดคล้องกับ ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้ (หน้า ๒๓ –
โครงการ
๑๒๒)
๕.๑๓ ผลที่คาดว่า ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
จะได้รับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขั้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
(หน้า ๒๓ – ๑๒๒)
๕.๑๔ หน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ และแบบ ผ.
รับผิดชอบหลัก
๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทาง การพัฒนา โครงการ
สอดคล้องกับแบบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ (หน้า ๒๓ – ๑๒๒)

รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
(๔.๕๐)

(๓)

(๒.๘๓)

(๕)

(๔.๑๗)

(๕)

(๔.๖๗)

(๔)

(๓.๘๓)

(๕)

(๔.๖๗)

(๕)

(๔.๕๐)

(๓)

(๒.๘๓)

๑๐๐

๙๔.๑๖

๕๗

บทที่ ๕
บทสรุปการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ความมุ่งหมายของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา เป็นไป
ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
๒) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๑) คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๓) โปรแกรมสาเร็จรูป
๕.๓ สรุปการติดตามแผนพัฒนา ดังนี้
๑) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๖๐ สรุปได้ดั้งนี้
๒.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน
ดาเนินการจริง
จานวน
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๗

๑๓๐ โครงการ
๗๙ โครงการ

๒.๒ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๙,๖๒๘,๓๖๕ บาท
จานวนงบประมาณที่ดาเนินการจริง ประจาปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๓,๐๔๖,๑๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๗
๓) ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามโครงการที่ดาเนินการจริง รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
๓.๑ จานวนโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีจานวนทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ ดังนี้
๑. จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๖๖,๒๐๐ บาท
๒. จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๒๐๘,๙๖๕ บาท
๓. จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๘๗๙,๒๐๐ บาท
๔. จานวนโครงการที่ยกเลิกไม่ดาเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท
๓.๒ จานวนงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๒,๔๘๖,๓๖๕ บาท

๕๘

๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ระดับ พอใจ
๕) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๓๒ คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๐๒ คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๐๘ คะแนน
ปัญหา/อุปสรรค
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ ที่ จ ะใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่จัดทาแผนไว้มีมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
๒. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาในแผนการดาเนินงาน
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ
๓. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่เห็นความสาคัญและการเข้ามามีส่วนใน
การติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร

๕๙

ข้อเสนอแนะ
๑. การบริหารเงินงบประมาณควรเป็นไปตามแผนพัฒนา และสอดคล้องกับโครงการที่
จาเป็นเร่งด่วน และคานึงถึงความสาคัญของการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมากไปน้อย
ตามลาดับ
๒. ควรดูย้อนหลังการกาหนดเงินงบประมาณ แล้วกาหนดแผนงานโครงการที่มี
ความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนสามารถแก้ไขปัญหาได้มาจัดลาดับไว้
๓. โครงการที่จะเข้าไปดาเนินการในแต่พื้นที่ต้องไม่ขัดต่อบทบาท ภาระหน้าที่ตาม
ระเบียบการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภารกิจ อานาจและหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผลงานที่ดาเนินการให้ทั่วถึงตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๕. ควรยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป
และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายเพียงบางส่วนเท่านั้น
การติดตามและประเมินผลและพัฒนาองค์การบริหารส่งวนจังหวัดสมุทรสงคราม จะเป็น
ประโยชน์สาหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หากได้นาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่การพัฒนาต่อไป

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงาน
ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ ละยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินสาหรับสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ากว่า 20 ปี
 41 - 50 ปี

 20 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก

 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน / นักศึกษา
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี

 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร

-/ ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม เท่าใด
ยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................................

ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
5) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
6) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
7) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงาน
ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ากว่า 20 ปี
 41 - 50 ปี

 20 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพหลัก

 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน / นักศึกษา
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 อื่น ๆ
 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร

-/ ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
รวม

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................

(ตัวอย่าง)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................
หน่วยดาเนินการ...........................................................................................................................................................
คาชี้แจง

แบบประเมินนี้ใช้สาหรับติดตามและประเมินผลโครงการที่ดาเนินการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ความคุ้มค่าของงาน และนาผลที่ได้มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ทาเครื่องหมาย
 หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ากว่า 20 ปี
 41 - 50 ปี

 20 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก

 รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน / นักศึกษา
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี

 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร

-/ ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามโครงการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้อยที่สุด
(1)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

