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กองแผนและงบประมาณ
โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๓๒๗

คํานํา
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบครึ่งปแรก (ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเปนการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ตอไป ซึ่ง
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบครึ่งปแรก ตั้งแตเดือนตุลาคม
๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามไดกําหนดแนวทาง และดําเนินการออกตรวจติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ ที่นําไปปฏิบัติ วาเปนไปตามแผนงานโครงการนโยบายหรือวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวตามยุทธศาสตรตาง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ประชาชนชาวจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น อย า งสู ง ที่ ไ ด ก รุ ณ าให ค วามร ว มมื อ ในการ
ดําเนินงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานสําเร็จลุลวงดวยดี จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา
ณ โอกาสนี้
จึ ง หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คณะผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะนําไปใชในการบริหารงานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
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บทนํา
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
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ภาคผนวก
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๔๓๘ / ๒๕๕๙
- คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๔๗๕ / ๒๕๕๙
- ตัวอยางแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
- ประกาศ อบจ.สมุทรสงคราม เรื่อง การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาของการติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน มีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและงบประมาณตาม
กฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม
มีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดาน การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานเศรษฐกิจพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ดานการทองเที่ยวและบริการ ดานกีฬาและนันทนาการ ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปและนํามาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งในการ
ดําเนินงานดังกลาวจะตองมีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหมั่นใจวา
การดํ า เนิ น งานเป น ไปตามแผนงาน / โครงการตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา นํ า ไปสู ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประชาชนมีความ พึงพอใจมากนอยเพียงใด
แผนพัฒนาทองถิ่นจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนพัฒนาทองถิ่นควรมีการบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาได ระบบ
การติดตามและประเมินผลจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน เนื่องจากเปน
กระบวนการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนด แผนงานหรือ
ดําเนินการตาง ๆ ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน
โดยระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการไดรับงบประมาณไปดําเนินงาน ติดตามการใชงบประมาณเมื่อเทียบกับ
เวลา ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวระบบการติดตามจึงเปน
การสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงบริหารแผนงาน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนครบ
กําหนดเวลา และระบบประเมินผลจะเปนการประเมินวาผลที่เกิดขึ้นในสวนของผลผลิต และผลลัพธวาเปนไป
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด ระบบการติดตามและประเมินผลจะไดรับ ผลกระทบจาก
การทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงาน ถาแผนฯ ที่สอดคลองและเอื้อตอการ ติดตามและประเมินผล
ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได ถาแผนพัฒนาไมเอื้อ ตอการติดตาม เชน
ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมยึดแผนการดําเนินงาน เหลานี้ลวนทํา ใหระบบการติดตาม
และประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได

๒

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป ซึ่งกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปและนํามาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งในการดําเนินงาน
ดั ง กล า วจะต อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
การดํ า เนิ น งานเป น ไปตามแผนงาน / โครงการตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา นํ า ไปสู ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประชาชนมี ค วาม พึ ง พอใจมากน อ ยเพี ย งใด ผู บ ริ ห ารจะได นํ า ผล
ไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานในปตอๆ ไป

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) คือ กิจกรรมภายในโครงการเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบ
ติดตาม โครงการยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ
ประโยชนหรือ ไดรับนอยกวาที่ควร เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน ระบบติดตามที่ดี
จะกอใหเกิด ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตางๆ เชน การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
ของโครงการ ตางๆ การระบุปญหาและเสนอแนวทางแกไข การเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation) เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการ
ประเมิน จะใชในการปรับปรุงแกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ การประเมินผลแผนงาน
จึงเปนสิ่ง บงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามที่กําหนดไวหรือไม การติดตามและประเมินผล
ยังเปนการ ตรวจสอบวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากรเพียงใด ผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
ถือเปนขอมูล ที่สามารถนําไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจครั้งตอไป
ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลนั้ น ไม อ าจแยกตั ว เองออกจากระบบการบริ ห ารแผนงาน
ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเสมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหาร
แผนและจะสงผล ตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน เนื่องจากระบบการติดตามนั้นเริ่มจากการไดรับ
ทรัพยากรไปดําเนินงาน ติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา(Input monitoring)ติดตามความกาวหนา
ของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (Performance monitoring) ระบบติดตามจึงเปน
การสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงบริหารแผนงาน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตาม
เวลา และระบบประเมินผลจะประเมินวาผลที่เกิดขึ้นในสวนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)
วาเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบ
จากการจัดทําแผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงานที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะ
ทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความ
ชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนการดําเนินงาน เหลานี้ลวนทําใหระบบติดตามและประเมินผล
โดยรวม ดังกลาวมีปญหาได

๓

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการพัฒนาและประเมินความสําเร็จในการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
๒. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. เพื่อนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ตางๆ ในการดําเนินงานจากผูปฏิบัติ ประชาชนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อใหทราบถึงขอมูลยอนกลับ (Feedback) นําไปปรับปรุงและชวยตัดสินใจในการ
ดําเนินงานครั้งตอไป
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตพืน้ ที่
ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามครอบคลุมทั้ง ๓ อําเภอ
ขอบเขตระยะเวลา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เริ่มดําเนินการวางแผนการติดตาม รวบรวมขอมูล
โครงการ จัดเตรียมเครื่องมือในการติดตาม และดําเนินการตอถึงขั้นตอนสุดทายคือรายงานผลการติดตามฯ
เสนอตอผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นฯ และประกาศใหประชาชนทราบอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับจากการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทําโครงการ / กิจกรรมตางๆ ทําใหทราบ
ขอมูล ขอเสนอแนะตางๆ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อจะไดนําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อนํามา
ปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป ตลอดจนเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
ทําใหผูบริหาร มีขอมูลสําหรับการกําหนดนโยบาย และบริหารการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม จะไดนํารายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรวจสอบวิเคราะห ตามอํานาจหนาที่ และภารกิจของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนขอมูลในการจัดทําเปนโครงการ / แผนงาน บรรจุในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัด และเปนกรอบในการกําหนดทิศทาง การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด ไปสู
สถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําผลสําเร็จ ปญหา / อุปสรรคหรือขอบกพรองที่ไดจากการประเมินผลไป
ใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชาชนไดรับประโยชน อยางสูงสุด

๔

๓. ประชาชนไดทราบถึงผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ขององคการบริหารสวน
จังหวัดฯ ที่เขาไปดําเนินการในแตละพื้นที่ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงกับ
ความตองการอยางแทจริง

ระบบติดตามและประเมินผลแผน
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีฐานความคิดวา ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด
ฉะนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการ
บริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบ
การติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input
monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบ
เปาหมายที่กําหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบ
เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลาและยังมี
ระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดีระบบติดตาม
และประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนการดําเนินงาน นั่นคือ ถาไดแผนดังกลาวที่สอดคลอง

๕

และเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได
หากแต แ ผนไม เอื้ อต อการติ ดตาม เช น ขาดความชัดเจน หรือ มีก ารปรับ กิจ กรรมโดยไม ไดยึ ดแผนการ
ดําเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได

กระบวนการ และขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดไว ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่น (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) หัวหนาสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม และ (๕) ผูทรงคุณวุฒิ
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อเลือกผูทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ พรอมกําหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
หรือพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๓. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔. การเตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล โดยวิเคราะหจากวัตถุประสงคของโครงการ
หรือ ประเด็นที่จะดําเนินการศึกษา เครื่องมือที่ใชโดยทั่วไปประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
แบบบันทึก ขอมูล ตาราง checklist โดยอาจใชเครื่องมือทุกอยางหรือใชเฉพาะบางอยางตามความเหมาะสม
๕. การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปนขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนาม ในสวนของ
ขอมูล เอกสารจะตองมีการประสานขอจากสวนราชการเจาของโครงการหรือสวนราชการที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนิน โครงการนั้นๆ สําหรับขอมูลภาคสนาม เจาหนาที่ในฝายติดตามและประเมินผลจะตองออกสํารวจ
ขอมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูล
๖. ประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดรับเพื่อจัดทํารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลเสนอตอผูบริหาร
๗. แจงรายงานผลการติดตามฯ เสนอตอผูบ ริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นฯ หัวหนาสวนราชการในสังกัด ติดประกาศใหประชาชนผูสนใจ
ทั่วไปไดทราบอยางนอยปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ทั้งนี้สภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได และเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

๖

บทที่ ๒
แนวคิดในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดกลาวถึงการดําเนินงานดาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว ดังนี้
ประกอบดวย

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่

๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน ๓ คน
๒. ผูแ ทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน ๒ คน
๓. ผูแ ทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวน ๒ คน
๕. ผูท รงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน ๒ คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
คัดเลือกไดอีก
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ทั้งนี้สภาทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม
ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น

๗

๒. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
๓. หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
๔. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นชอบตอผูบริหารทองถิ่น
๕. ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป
กลาวโดยสรุปคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว กําหนดใหผบู ริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหมีหนาทีใ่ น
การกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้งใหรายงานผลและเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้

สมุทรสงคราม

๑.
๒.
๓.
๔.

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นโยบายการบริหารของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

๕. แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

“ เมืองนาอยู คูวัฒนธรรม สงเสริมการศึกษา สรางคุณภาพชีวิต อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง
กาวสูประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

๑. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๔. พัฒนาและการสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๕. พัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๖. พัฒนาดานการบริหารกิจการ บานเมืองและสังคมที่ดี

๘

เปาประสงค

๑. โครงสรางพื้นฐานไดตามกําหนด
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ใหดียิ่งขึ้น เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
๓. ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หางไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
๔. เพื่อพัฒนาดานการเกษตรกรรม การลงทุนในภาพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น
๕. เพื่อใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน
๗. องคกรและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี้
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
๑.๓ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๔ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก
เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสงู อายุ
คนพิการ ผูด อยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ

๙

๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง และยั่งยืน
พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม
ประเพณีเพือ่ นบานเพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟู
ผูติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะ
ความรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีมลู คาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกร
ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลอง และชายฝงทะเล

๑๐

๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่น
อยางยั่งยืน

๑๑

นโยบายการบริหารของผูบ ริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ไดกําหนดนโยบายบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุมจังหวัด/ แผนการบริหารราชการแผนดิน/ นโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะเปนการประสานรวมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น อันจะกอใหเกิดการ
บูรณาการในการแกปญหาทีม่ ีผลกระทบตอประชาชนในจังหวัด และประสานกับองคกรสวนทองถิ่นอื่นใน
การแกปญหาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งประเภทโครงการที่ตองการรวมกันพัฒนาตาม
ศักยภาพของทองถิ่น และเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
สงเสริมกลไกลการตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนเปนเมืองนาอยู เชื่อมโยงทุกมิติทั้งดานคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง อยางมีเหตุผล
ใชหลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ “ภูมิคุมกัน” และนําทุนที่มีศกั ยภาพในทองถิ่นมาใชประโยชนอยาง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเปาหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปนเมืองนาอยู ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยมีงานหลักที่จะดําเนินการ ๔ ดาน ดังนี้
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การศึกษา สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
สนับสนุนสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรม โดยเนนที่โรงเรียนใหมีคุณภาพที่
ทัดเทียมกัน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนใหพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ
เชน
๑) เพิ่มจํานวนครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมการสอนพิเศษเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน ทุกระดับการศึกษา
๒) สนับสนุนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอกับการศึกษาทุกระดับ
๓) ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น แหล ง การศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
๔) สงเสริมความรวมมือระหวางชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษารวมกันใน
รูปแบบ ทวิภาคี
๕) สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ทุ น การศึ ก ษา สํ า หรั บ ผู ด อ ยโอกาสอย า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง
๖) สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมสงเสริม ผูเรียน ดานกีฬา
ดานศิลปะคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษวัฒนธรรม ฯลฯ
๗) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยมีเครือขายและ
ชุมชนที่หลากหลายรวมกันจัด
๒. การกีฬาและศาสนา
๑) สงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดการแขงขันกีฬา
ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนและประชาชน ให
มีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬา ปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬาใหแกเยาวชน จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธระหวางชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด ตลอดจนเครือขายระหวาง
จังหวัด

๑๒

อาชีพ

๒) สรางสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ และระดับ

๓) ส ง เสริ ม ผู ที่ มี ค วามสามารถด า นกี ฬ าให เ ป น ตั ว แทนของจั ง หวั ด ระดั บ เขต
ระดับประเทศ ระดับอาชีพ
๔) สนั บสนุ นงบประมาณดา นอุปกรณกีฬา และจั ดการแขงขัน กีฬา เพื่อสงเสริม ให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอและทั่วถึง
๕) รวมมือกับชมรม สมาคมหนวยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิตางๆ ในการจัดการ
แขงขันกีฬาทุกประเภท รวมทั้งอนุรักษกีฬาพื้นบาน ที่เหมาะสมกับชุมชนทองถิ่น
๖) สงเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา การเผยแพรศาสนา สุขภาพอนามัยพระภิกษุสงฆ
เพื่อใหเปนประโยชนดานจิตใจตอชุมชน ใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนธรรมและรวมประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวไดรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
๗) สงเสริมสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางดานจิตใจ และกิจกรรมชุมชนที่เปนประโยชน
ตอทองถิ่น เชน ๕ รั้วปองกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาจิตใจเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ
๓. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหการสงเคราะหและการสนับสนุน การ
พัฒนาแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดกิจกรรม การออกกําลัง
กาย การตรวจสุขภาพประจําป การจัดหาที่อยูอาศัย การเปดโอกาสใหแสดงศักยภาพของตนและมีสวนรวมใน
กิจกรรมของทองถิ่น การสงเสริมใหมีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุม ชมรมและสมาคม ในการเสริมสรางปองกัน
และดูแลสุขภาพ
๔. การพั ฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี ให ส ตรี มี บทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสตรี
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมเพื่อจัดทํากิจกรรมที่พัฒนาทองถิ่น
ศาสนา การกีฬาและนันทนาการ การใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๕ .การสาธารณสุข เผยแพรความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่เปนปญหาสําคัญในทองถิ่น จัดหา
วัสดุอุปกรณในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เสริมสรางภูมิคุมกันโรค รวมถึงสรางเสริมพฤติกรรมรัก
สุขภาพ จัดกิจกรรมลดมลภาวะและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สงเสริมพัฒนาผูนํากิจกรรมเพื่อสุขภาพใน
ทุกสถานที่ ออกกําลังกายของชุมชนทองถิ่น
๖. การปองกันยาเสพติด สรางเครือขายเด็กและเยาวชนใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ทองถิ่นหางไกลยาเสพติด และสามารถรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุมเปาหมายอื่นตอๆไป
จัดตั้งกลุมอาสาแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนใหทุกคนมีสวนรวมในการสอดสองดูแล สรางความตระหนักถึง
ภัยยาเสพติดผานสื่อตางๆ และจัดหาพื้นที่สาธารณะใหเยาวชนไดแสดงออกทํากิจกรรมเชิงบวก
๗. สรางเครือขายความรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการสรางเสริม ปองกันดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพใหทุกเพศทุกวัย

๑๓

องคความรู

๘. การอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๑) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหมีการสืบคน บันทึกและถายทอด

๒) สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมและ
วิถีชีวิตอยางพอเพียง ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) บูรณาการการวางยุทธศาสตรดานนี้กับองคกรภาคประชาชน ภาครัฐ สภาวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ
๙. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม แม น้ํ า ลํ า คลอง ป า ชายเลน พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า จั ด ภู มิ ทั ศ น ใ นชุ ม ชน จั ด ให มี อ าสาสมั ค รพิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒) ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เป น แกนนํ า ในการจั ด การลุ ม น้ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี
สวนรวมของประชาชนทองถิ่นดั้งเดิม
๓) รณรงคลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ เปนแกนนําในการจัดระบบ
กําจั ดขยะรวมของจั ง หวั ด เสริ ม สร างศักยภาพของชุม ชนในการจัดการขยะมู ล ฝอย ขยะในคูค ลองและ
ผักตบชวา
๔) การแกไขคุณภาพน้ําและน้ําเสียโดยประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นกับภาคี
เครือขายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมถึงสงเสริมงานวิจัยชุมชน เชนการประสานความรวมมือกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว. ) หรือสํานักงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือสถาบันการศึกษา
๕) การจัดการภูมิทัศนเมือง เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและสวยงามของ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดระบบสายไฟฟา สายโทรศัพทและอื่นๆลงใตดิน
๖) สงเสริมการประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
พลังงานทดแทน
ดานการเพิ่มรายได
๑. ส งเสริ ม เกษตรอิ นทรียสูส ากล โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศัก ยภาพของชุม ชน
สงเสริมกิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ใหเขมแข็งยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ ทาง
การเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาอาชีพโดยสงเสริมการรวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคาและ
รายได เชน กลุมเกษตรกรทํานาเกลือ กลุมทําสวนมะพราว กลุมเกษตรมะขามเทศ กลุมประมง เปนตน
๒. พัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ เพื่อรับรองการแขงขันของประชาคมอาเซียน
๓. ประสาน และสนับสนุน รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กําจัดศัตรูพืชอยางเปนระบบ
สงเสริมใหมีมาตรการปองกัน และเฝาระวังศัตรูพืชอยางตอเนื่อง
๔. มีการวิจัยผลกระทบดานผลผลิต สายพันธุพืช และสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด
๕ .สงเสริมการตลาดในทองถิ่น และจัดสรางตลาดกลางรองรับสินคาดานการเกษตร
ดานประมง
๖. สรางเครือขายความรวมมือ ในการจําหนายสินคาในระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ

๑๔

ประมงน้ําจืด

๗. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงกําเนิดของสัตวน้ํา ฟนฟูประมงชายฝงทะเล และ

๘. พัฒนาแหลงทองเที่ยว ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กอเกิดรายไดกับ
ชุมชน และเกิดความยั่งยืน
๙. ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว ใหสอดคลองกับธรรมชาติของชุมชน ปรับปรุงเสนทาง
ปายบอกทาง การจราจรใหสะดวกและปลอดภัย
๑๐. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การทองเที่ยว การเรียนรู เชน แหลงเรียนรูใน
การทํานาเกลือ การทําน้ําตาลมะพราว การทําสวนมะขามเทศ
๑๑. ให บ ริ ก ารกั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว โดยจั ด รถรั บ ส ง และจั ด หาที่ จ อดรถให อ ย า งพอเพี ย ง
๑๒. สงเสริมพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนเมืองทองเที่ยว “มาแมกลองเที่ยวไดทุกวัน”
โดยพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว เส นทางท อ งเที่ ย วภายใต แ นวคิ ด ของการรั กธรรมชาติ เสน ห ท างวั ฒ นธรรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อสุขภาพ “Maeklong by nature” เปดประตูรับชาวโลก “มาเมืองไทยตองไปแม
กลอง” สรางเครือขายการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น กลุมจังหวัด และระดับชาติ
๑๓. สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑) ปรับปรุงเสนทางคมนาคมระหวางตําบล โดยใหมีเสนทางที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อประโยชนในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสินคา ระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการดานผังเมืองรวม เพื่อสงเสริมและสรางบรรยากาศการลงทุน
๒) พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค ใหประชาชนไดมีนํ้าอุปโภค บริโภคที่ สะอาด
ถูก สุ ข ลัก ษณะ บริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ํ าให เ หมาะสม และสอดคล อ งกั บ สภาพพื้ นที่ ซึ่ งเป น แหล ง น้ํ า
ธรรมชาติ เพื่อใชประโยชนในดานเกษตรกรรมอยางคุมคาและทั่วถึง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การฟนฟู อนุรักษแหลงกักเก็บน้ํา คูคลองสงน้ํา คุณภาพน้ํา รวมทั้งการใชน้ําผิวดิน ใหเกิดประสิทธิภาพ
๓) บู รณาการกั บองคกรภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา กลุม เกษตร
ประมง พาณิชย องคกรการกุศล และอื่นๆ จัดทํายุทธศาสตรและรวมกันขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน มีทิศทาง และเปนรูปธรรมรวมทั้งการสรางนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม

ดานการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
๑. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการกับทุกภาคสวนในการจัดกิจกรรม
ฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดใหมีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุ
อุปกรณกูภั ย การบู รณะฟ นฟู ส ภาพชี วิต ความเปนอยูแ ละจิตใจผู ที่ไดรับความเสียหายจากสาธารณภั ย
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
เขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนเองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น กําหนดนโยบายและประเมินผลโครงการ
สําคัญที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอม การตรวจสอบการทํางานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส
มีหลักธรรมาภิบาล
๓. สงเสริมการสรางเครือขายองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประสานการ
พัฒนาทองถิ่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๔. สงเสริมการใหประชาชนมีความรูเรื่องประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อ
อาทร และสมานฉันท ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑๕

ดานการพัฒนาองคกร
๑. พัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น และการกระจายอํานาจทางการคลัง เพื่อใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้น
๒. กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสํ า หรั บ ข า ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๓. ส งเสริ ม และสนั บสนุนการพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรสูระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม
๕ .สงเสริมศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ
๖. เสริมสรางความสัมพันธฝา ยบริหาร นิติบัญญัติและขาราชการ พนักงาน เพื่อความเปน
เอกภาพ มุงการพัฒนาจังหวัดแบบองครวม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีก่ ําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่ โดยนําโครงการที่บรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณนั้นๆ มากําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนกับ
แผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นภายในจังหวัด นอกจากนี้แผนการดําเนินงานยังเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป แลว
๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
เขาไปดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๖

บทที่ ๓
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประกอบด วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข อมูล ๒ แบบ
ซึ่งเปนแบบรายงานจากคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังแผนภูมิ

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๓/๑
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

๑๗

แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
คําชี้แจง แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพทองถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มี
การดําเนินงาน





















ไมมี
การดําเนินงาน

๑๘

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. รายงานผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๖๑
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ป

แนวนอน

๑๙

แนวนอน

๒๐

๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

แนวนอน

๒๑

๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๖๑ รอบครึ่งปแรก ( โครงการที่อยูในแผนการดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ) มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ
ดังนี้
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จํานวน รอยละ

-

-

๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข สงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่

๗

๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
รักษาความสงบเรียบรอย

จํานวนโครงการที่อยู
ระหวางการดําเนินการ

จํานวน

รอยละ

๙

๘๑.๘๑

๗๗.๗๘

๒

-

-

๔. การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

๑

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี

รวม

จํานวนโครงการ
ทีย่ ังไมไดดําเนินการ
จํานวน
รอยละ

๒

๑๐.๕๒

๑๘.๑๙

๙

-

-

๑.๑๑

-

-

-

๑

๙

จํานวนโครงการ
ที่ยกเลิก
จํานวน รอยละ

-

-

๔๗.๓๗

๕

๒

๑๐.๕๓

-

๒

-

-

๑.๑๑

-

๑๐๐

๑๑

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
จํานวน รอยละ

๑๑

๒๔.๔๔

๘๓.๓๓

๒๓

๕๑.๑๑

-

-

๒

๔.๔๔

๑๐.๕๓

๑

๑๖.๖๗

๔

๘.๘๙

๑

๕.๒๖

-

-

๑

๒.๒๓

-

๓

๑๕.๗๙

-

-

๔

๘.๘๙

๑๐๐

๑๙

๑๐๐

๖

๑๐๐

๔๕

๑๐๐

๒๒

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๖๑ รอบครึ่งปแรก ( โครงการทีอ่ ยูใน
แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ) มีดังนี้
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘
๙

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พณิชยกรรมและการทองเที่ยว
การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการ
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงกาบกลวยเมือง
แมกลองตามครรลองวิถีพอเพียง
โครงการมหกรรมวาวไทย
" ศึกจาวเวหา " และสืบสานกีฬา
วาวไทย " เลนวาวกลางแมน้ํา "

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐ อุทยาน ร.๒ /
วัดภุมรินทร

๒๐๐,๐๐๐ วัดชองลม/
วัดภุมรินทร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น (กอพระเจดียทราย)

๘๐,๐๐๐ วัดปากสมุทร

กอง
การศึกษาฯ

โครงการจัดกิจกรรมงานเมาวลิด
กลางประจําป มัสยิดดํารงอิสลาม

๒๐,๐๐๐ มัสยิดดํารงอิสลาม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี (มินิ-ฮารฟ
มาราธอน)

๔๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

แขงขันกรีฑานักเรียนระหวาง
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
หางไกลยาเสพติด

๕๔๐,๐๐๐ สนามกีฬา อบจ.
สส.

กอง
การศึกษาฯ

โครงการวันเด็กแหงชาติ องคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการการจัดงานเทศกาลสมโอ
ขาวใหญสมุทรสงคราม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินงาน
ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภและอุทยานพระบรม
ราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.๒)

๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม
กอง
ไมใช
การศึกษาฯ
งบประมาณ
ของทาง
ราชการ
๒๐๐,๐๐๐ ศาลากลางจังหวัด สํานักปลัดฯ
สมุทรสงคราม
๒๐๐,๐๐๐ อุทยาน ร.๒

สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

๒๓

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
ลําดับ
ที่
๑

ยุทธศาสตร

๒

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานคลองเขิน
(ชวงที่ ๒)
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายบานบางสะใภ

๓

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยบานนายรงค พวงศิริ

๔

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายซอยบานปรก ๘

๕

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต และกอสรางสะพานทอ
จํานวน ๒ แหง

๖

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

กอสรางลานเอนกประสงคพรอม
หลังคาคลุม

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

โครงการ

หนวยงานที่
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๑,๕๒๐,๐๐๐ หมูท๓ี่ ต.คลองเขิน
กองชาง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๑,๔๗๐,๐๐๐ หมูที่ ๗ ต.นาง
กองชาง
ตะเคียน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๒,๖๘๐,๐๐๐ หมูที่๗ เชื่อมหมูที่๕
กองชาง
ต.บางขันแตก
จ.สมุทรสงคราม
๓,๕๔๐,๐๐๐ หมูที่ ๖,๗,๘
กองชาง
ต.บานปรก อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๒,๒๗๐,๐๐๐ หมูที่ ๔ ต.ทายหาด
กองชาง
เชื่อมหมูที่ ๑
ต.บางขันแตก
เชื่อมหมูที่ ๕
ต.ทายหาด อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๒,๐๙๐,๐๐๐ หมูที่ ๕ ต.บางแกว
กองชาง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
พรอมรางระบายน้ําวัดศรัทธาธรรม

๓,๒๕๐,๐๐๐ หมูที่ ๑
ต.บางจะเกร็ง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

กองชาง

กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค

๓,๔๗๐,๐๐๐ หมูที่ ๒
ต.คลองโคน
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

กองชาง

กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
หนาโรงเรียนวัดจุฬามณี

๒,๑๑๐,๐๐๐ หมูที่ ๙ ต.บางชาง
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

กองชาง

โครงการจัดหาครูเพื่อแกไขปญหา
ขาดแคลนครูในโรงเรียน ทุกกลุม
สาระวิชา โดยอุดหนุนให
สถานศึกษาของรัฐบาลที่อยูใน
จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการยกระดับคุณภาพการสอน
ภาษาตางประเทศ โดยอุดหนุนให
สถานศึกษาของรัฐบาลที่อยูใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๖,๕๓๐,๐๐๐ โรงเรียนภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๓,๗๗๐,๐๐๐ โรงเรียนภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุ

๒๔

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
ลําดับ
ที่
๑

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการวางแผนและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
โครงการใหความรูผังเมือง

หนวยงานที่
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม
กองชาง

๒

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

๑๒๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

๓

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการแขงขันฟุตซอลตอตาน
ยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม

๔๐๐,๐๐๐ ลานพระบรม
รูปทรงมา

กอง
การศึกษาฯ

๔

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสีสันหรรษามหาสงกรานต

๓๕๐,๐๐๐ ลานพระบรม
รูปทรงมา

กอง
การศึกษาฯ

๕

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการวันคนพิการสากลองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม สํานักปลัดฯ

๖

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการอบรมและสัมมนาการ
สรางเครือขายตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกลุมเยาวชน
กลุมอาชีพ ผูผลิต ผูคา กลุมสตรี
ประชาชนผูสนใจ

๗

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการบรรพชา อุปสมบท
สามเณร พระภิกษุ และบวช
เนกขัมมจาริณี บวชศีลจาริณี
เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับประชาชนและเยาวชน

๙๐๐,๐๐๐ วัดตางๆ ภายใน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๘

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

๑,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๙

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

๒๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กองชาง

สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

๒๕
ลําดับ
ที่
๑๐

ยุทธศาสตร

โครงการ

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการคัดกรองคลังสมองและ
การจัดตั้งสภาปราชญชาวบาน
เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๑

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสงเสริมกีฬาระดับชุมชน
ตําบล อําเภอ จังหวัดของนักเรียน
เยาวชน ประชาชน รวมถึงกีฬา
เชื่อมความสัมพันธขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑๒

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการ
เชิงรุก ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น
อสม.

๑๓

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

๑๔

การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว

๑๕

การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบรอย
การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบรอย
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๑๖
๑๗

งบประมาณ
หนวยงานที่
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบ
๒๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม สํานักปลัดฯ

๑,๕๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๘๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

โครงการสงเสริมศักยภาพทาง
วิชาการใหนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

๔,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการขยายเครือขายทาง
การตลาดและสงเสริมการสงออก
ระดับอาเซียน สงเสริม AEC ทั้งใน
และตางประเทศ สงเสริมอาชีพ
เกษตรกรกลุมOTOPวิสาหกิจชุมชน
โครงการฟนฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด

๑,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม/
นอกเขตจังหวัด

สํานักปลัดฯ

๑๐๐,๐๐๐ จังหวัด

สํานักปลัดฯ

สมุทรสงคราม

โครงการจัดฝกอบรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กองชาง

โครงการ " รักษแมกลอง "

๓๐๐,๐๐๐ อ.เมือง
อ.อัมพวา
อ.บางคนที

กองชาง

๑๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม

กองกิจการ
สภาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัด
สมุทรสงคราม/
นอกเขตจังหวัด

สํานักปลัดฯ

๑๘

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

๑๙

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการ
ทํางานรวมกันของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากร
ในสังกัด อบจ.สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

๒๖

โครงการที่ยกเลิกไมดําเนินการ
ลําดับ
ที่
๑

ยุทธศาสตร

โครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
๑๔๘,๐๐๐ อุทยาน ร.๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองกิจการ
สภาฯ

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการประกวดสํารับอาหาร
พื้นบานในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย

๒

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสงเสริมวัฒนธรรม/
ประเพณีการแขงขันเรือยาวและ
เรือพื้นบาน

๓๐๐,๐๐๐ วัดปราโมทย/
วัดลาดเปง

กอง
การศึกษาฯ

๓

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีถือศิล
กินผัก รักษาศิลกินเจ

๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สมุทรสงคราม

กอง
การศึกษาฯ

๔

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

๓๕๐,๐๐๐ คายบางกุง

กอง
การศึกษาฯ

๕

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

โครงการถวายสักการะ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช
โครงการรวมพลังเจริญจิตตภาวนา
ถวายแดพอหลวง

กอง
การศึกษาฯ

๖

การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว

๗๐๐,๐๐๐ หนาศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรสงคราม
๒๐๐,๐๐๐ อุทยาน ร.๒

โครงการประกวดกลวยไมในงาน "
วันกลวยไมบานในอุทยาน ร.๒ "

สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

๒๗

๖. งบประมาณป ๒๕๖๑ รอบครึ่งปแรก ( โครงการทีอ่ ยูในแผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑
ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ )
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๓. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมการ
รักษาความสงบเรียบรอย
๔. การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน
รอยละ
๒๓,๐๒๐,๐๐๐ ๓๕.๓๐

เงินสะสม
จํานวนเงิน รอยละ
-

รวม
จํานวนเงิน
๒๓,๐๒๐,๐๐๐

รอยละ
๓๕.๓๐

๓๔,๘๐๘,๐๐๐

๕๓.๓๗

-

-

๓๔,๘๐๘,๐๐๐

๕๓.๓๗

๖๐๐,๐๐๐

๐.๙๒

-

-

๖๐๐,๐๐๐

๐.๙๒

๓,๔๐๐,๐๐๐

๕.๒๑

-

-

๓,๔๐๐,๐๐๐

๕.๒๑

๓๐๐,๐๐๐

๐.๔๕

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๐.๔๕

๓,๑๐๐,๐๐๐

๔.๗๕

-

-

๓,๑๐๐,๐๐๐

๔.๗๕

๖๕,๒๒๘,๐๐๐

๑๐๐

-

-

๖๕,๒๒๘,๐๐๐

๑๐๐

สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการทีไ่ ดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ๒๕๖๑
โครงการ
๑. ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สส.ถ.1-0007
สายบานบางขุน - บานบางสะแก ตําบลบางสะแก
กวาง 8 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒. ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น สส.ถ.6-0010
สายแยกทางหลวง สส. 2003 - บานนางตะเคียน
ตําบลนางตะเคียน กวาง 8 เมตร ยาว 1,432.40
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม
รวม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ




งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป
๔,๐๐๗,๒๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐

๒,๘๑๕,๕๐๐

๑,๙๔๐,๐๐๐

๖,๘๒๒,๗๐๐

๔,๗๔๐,๐๐๐

๒๘

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
คําชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลา
ในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตร และโครงในการป ๒๕๖๑
๓. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
๕๙
๒๓

๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น
๓. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษา
ความสงบเรียบรอย
๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

๔๔

๓๓

๒

๒

๗

๖

๒

๒

๖

๕

รวม

๑๒๐

๗๑

๒๙

สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน
๕. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
ประเด็น
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก
๓๙.๙๔

พอใจ
๕๖.๙๘

ไมพอใจ
๓.๐๘

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓๗.๓๐

๕๘.๓๗

๔.๓๓

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๓๕.๖๘

๕๙.๔๗

๔.๘๕

๓๖.๑๒

๕๘.๐๘

๕.๘๐

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๓๓.๗๖

๖๓.๖๙

๒.๕๕

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๓๕.๔๕

๖๒.๒๑

๒.๓๔

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก ารแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๕๔.๙๐

๔๐.๑๑

๔.๙๙

๔๕.๖๙

๕๐.๖๔

๓.๖๗

๓๙.๘๖

๕๖.๑๙

๓.๙๕

ภาพรวม

๓๐

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสรางสุขภาพ
อนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมตดิ ตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสงู อายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายใตกรอบแนวคิดคานิยม ๑๒ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง และยั่งยืน พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อนบานเพื่อเตรียมความพรอม
การเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๙.๔๐

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๙.๒๖

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๒๓

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๔๔

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๘๖

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๘๗

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก ารแกไขปญหาของประชาชน

๘.๙๗

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๙.๒๐

ภาพรวม

๘.๙๐

๓๑

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
๔.๑ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะ ความรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาตอยอดการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร และประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกรทัง้ ภายในประเทศ และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร
และขับเคลือ่ นใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๑๔

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๕๒

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๒๐

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๒๔

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๕๖

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๒๔

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก ารแกไขปญหาของประชาชน

๘.๕๐

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๓๖

ภาพรวม

๘.๒๒

๓๒

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๑ เทิดทูน พิทกั ษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากร
ทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
ประเด็นคําถาม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๖

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

๗.๘๗

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๘.๒๖

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

๘.๔๘

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

๘.๔๓

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๘.๔๗

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก ารแกไขปญหาของประชาชน

๘.๕๒

๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๘.๑๙

ภาพรวม

๘.๓๔

๓๓

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
การวิเคราะหความพึงพอใจ ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของประชาชนให
มากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ประชากร
ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่ไดมีสวนรวมในแตละโครงการ โดยกรอกแบบสอบถามจากการ
สุมตัวอยางกลุมเปาหมายในพื้นที่ดําเนินการโครงการ ซึ่งประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการโดยตรง
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สวนที่ ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการตางๆ ภายใตยุทธศาสตร ทั้ง ๖
ยุทธศาสตร โดยใช Rating Scale เปนแบบมาตรวัด มีเกณฑในการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
๕
มาก
๔
ปานกลาง
๓
นอย
๒
นอยที่สุด
๑
จากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย การแปลขอมูลแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใชวิธีการคํานวณหาความกวางของระดับความคิดเห็น ดังนี้
เกณฑการแบงระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชประโยชนที่ดิน แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีหลักเกณฑในการกําหนดชวงกวางระหวางชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
=
๕–๑
จํานวนชั้น
๕
=
๐.๘
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มีระดับนอยที่สุด
มีระดับนอย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมาก
มีระดับมากที่สดุ

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

๓๔

การวิเคราะหประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ
การวิเคราะหความพึงพอใจของโครงการที่ไดดําเนินการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของประชาชนให มากที่สุด โครงการ
ภายใตยุทธศาสตร มีวัตถุประสงค เปาหมายที่แตกตางกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหเขากับสภาพของแตละโครงการตามรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการกิจกรรม ๕ ส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรม ๕ ส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ สุมสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคนื กลับมา ๙๔ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๔ กลุม เปาหมายสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ ผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. องคกรมีวิธกี ารในการกําหนดปจจัยทําใหมนั่ ใจวาสถานที่ทาํ งานมี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
๒. ขาราชการลูกจางมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
๓. องคกรมีวิธกี ารในการทํางานกําหนดปจจัยสําคัญๆ ซึ่งมีผลตอความผาสุก ความ
พึงพอในและแรงจูงใจในการทํางาน
๔. องคกรมีวิธกี ารตรวจประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของขาราชการ โดย
วิธีการและตัวชี้วัด สามารถครอบคลุมความหลากหลายของขาราชการและลูกจาง
ได
๕. องคกรมีการนําผลการประเมินมากําหนดความสําคัญในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานของพนักงาน

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๑๔

มาก

๔.๒๕

มากที่สุด

๔.๓๒

มากที่สุด

๔.๓๐

มากที่สุด

๔.๒๑

มากที่สุด

รวม

๔.๒๕

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ องคกรมีวธิ ีการในการ
ทํางานกําหนดปจจัยสําคัญๆ ซึ่งมีผลตอความผาสุก ความพึงพอในและแรงจูงใจในการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๓๒ รองลงมาคือ องคกรมีวิธีการตรวจประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของขาราชการ โดยวิธีการและ
ตัวชี้วัด สามารถครอบคลุมความหลากหลายของขาราชการและลูกจางได คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๐ และความ
พึงพอใจ ที่มคี านอยที่สุดคือ องคกรมีวิธีการในการกําหนดปจจัยทําใหมั่นใจวาสถานที่ทํางานมี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔

๓๕

๒. โครงการประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัย
ไรซึ่งแอลกอฮอล ประจําป ๒๕๖๐
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง ตามครรลองวิถี
พอเพียงปลอดภัยไรซึ่งแอลกอฮอล ประจําป ๒๕๖๐ โดยสุมสอบถามผูเ ขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด
ไดคืนกลับมา ๙๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๐ กลุม เปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ป
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ทราบการจัดโครงการจากรถ
ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๔ อยูในระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. สถานที่จดั งานมีความสะอาด มีความสะอาด และเหมาะสม
๔. ดานการจราจร สถานที่จอดรถ ความปลอดภัยในทรัพยสนิ
๕. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน
๖. โครงการนี้เปนการอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น
๗. โครงการนีช้ วยปลูกจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของประเพณีโบราณ
๘. เปนการประชาสัมพันธใหทราบถึงผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล และตระหนัก
ถึงโทษภัยในการดื่มแอลกอฮอล
๙. โครงการนี้ชว ยสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ ของจังหวัดฯ

๔.๑๓
๔.๐๖
๔.๑๘
๓.๗๙
๓.๗๔

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๔.๒๐

มาก

๔.๔๐

มากที่สุด

๔.๓๖

มากที่สุด

๔.๓๗
๔.๑๓

มากที่สุด
มาก

รวม

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยปลูก
จิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีโบราณ คาเฉลีย่ เทากับ ๔.๔๐
รองลงมาคือ โครงการนี้ชวยสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ ของจังหวัดฯ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗
และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๔
ขอเสนอแนะ
- เปนโครงการที่ดีควรจัดตอเนื่อง
- ควรจัดสถานทีล่ อยกระทงใหปลอดภัยจะไดลอยไดสะดวก
- ขอใหมีการสนับสนุนการประกวดนางนพมาศทุกป จะไดมกี ิจกรรมดีๆ อยางนี้ตอไป
- เรือไฟสวยงามมาก การลอยกระทงกาบกลวยเปนการอนุรักษประเพณีที่ดีงาม
- ประกวดนางนพมาศ คูแมลูก นารักดี

๓๖

๓. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ สุมสอบถามผูเขารวม
โครงการ จํานวน ๒๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๒๑๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๘๖.๔๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากบุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ อยูในระดับพอใจมากที่สุด
ตาม
รายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น

๑. การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และสอดคลองกับโครงการ เชน
การแสดงบนเวที ซุมเกมสตาง ๆ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีความสนุกสนาน เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางครอบครัว
๖. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี รับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง
๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๔๙
๔.๑๓

มากที่สุด
มาก

๔.๒๔

มากที่สุด

๔.๑๘

มาก

๔.๔๔

มากที่สุด

๔.๓๑

มากที่สุด

๔.๓๖
๔.๓๑

มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๙ รองลงมาคือ เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีความสนุกสนาน เสริมสรางความสัมพันธระหวางครอบครัว คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ และความพึงพอใจที่มี
คานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓

๓๗

๔. โครงการสงเสริมสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดิน – วิ่ง – มินิ – ฮาลฟมาราธอน)
การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (เดิน – วิ่ง
– มินิ – ฮาลฟมาราธอน) สุม สอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืน กลับมา ๙๙ ชุด คิดเปน
รอยละ ๙๙.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๒๐ – ๓๐ ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ทราบการจัดโครงการจากสื่อ Internet/Online ผลการดําเนินการ
โครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๕ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. เปนการสงเสริมสุขภาพที่ดี ทัง้ รางกายและจิตใจ
๔. เปนการรณรงค ลด ละ เลิกอบายมุขและหางไกล
ยาเสพติด
๕. เปนการเสริมสรางความปรองดอง เพือ่ การสมานฉันท
๖. กิจกรรมตางๆที่จัดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๗. เสนทางที่ใชมีความเหมาะสม
๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความพึงพอใจ

๔.๕๓
๔.๓๔
๔.๖๖
๔.๓๗
๔.๔๐
๔.๔๖
๔.๓๑
๔.๔๙

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๔๕

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการสงเสริมสุขภาพทีด่ ี
ทั้งรางกายและจิตใจ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๖ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในโครงการ
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๓ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สดุ คือ เสนทางที่ใชมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ
๔.๓๑
ขอเสนอแนะ
- การจัดการเรื่องที่จอดรถควรดีกวานี้ กวาจะหาที่จอดไดใชเวลานาน
- การจัดสถานทีจ่ อดรถใหรองรับผูเขารวมงานใหดีนั้น ควรมีจุดจอดรถและมีรถรับสงสถานที่จอด
รถมางาน
- โซนอาหารนาจะกระจายมากวานี้
- หองน้ําไมเพียงพอ
- จัดงานดีมากคะ ครั้งหนาไมพลาดแนนอน

๓๘

๕. โครงการแขงขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามหางไกลยา
เสพติด ประจําป ๒๕๖๑
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการแขงขันกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามหางไกลยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๑ สุม สอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ ชุด
ไดคืนกลับมา ๑๙๖ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
๑๖ – ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการ
จากบุคคลอื่น การดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ อยูใ นระดับมาก ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น
๑. การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
๓. การจัดการแขงขันมีความเหมาะสม สอดคลองกับโครงการ
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. โครงการนี้เชื่อมความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจกั แพ รูจักชนะ
๖. เปนการเสริมสรางใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
๗. โครงการนี้ชว ยใหรูจกั ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข
และยาเสพติด
๘. มีการพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
๙. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

๔.๒๐
๔.๐๖
๔.๑๔
๔.๑๐
๔.๒๖
๔.๒๗

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๒๔

มากที่สุด

๔.๑๙
๔.๑๗

มาก
มาก

๔.๑๙

มาก

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เสริมสรางความมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูช นะ รูอภัย สรางความสามัคคี คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ รองลงมาคือ สงเสริมใหมีสขุ ภาพรางกาย
แข็งแรง คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖ และความพึงพอใจที่มีคา นอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหรับทราบ
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๖
ขอเสนอแนะ
- ปหนาขอใหจัดกิจกรรมกรีฑาแบบนี้อีก แตอยากใหมีนักกรีฑาลงเยอะๆ ปหนาหนูลงวิ่งคะ
- วันกรีฑาไมควรเรียกเด็กไปติว เพราะไมไดรวมกิจกรรมเลย
- อยากใหพัฒนาสถานที่นั่งเชียรกีฬาใหดีกวานี้ และควรจะติดที่กันแดด
- ควรเพิ่มเงินใหนักกีฬา

๓๙

๖. โครงการการใหความรู การสงเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพและบําบัดโรคเบือ้ งตน สุขภาพ
กายดี สุขภาพใจดี มีสุข ใหแกผูสูงอายุและประชาชนทัว่ ไป
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการการใหความรู การสงเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพและบําบัด
โรคเบื้องตน สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสขุ ใหแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๒ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๐ กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง ๕๐ – ๖๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจาง ทราบการจัดโครงการจาก
บุคคลอื่น ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๔๘ อยูในระดับพอใจมากที่สุด ตามรายละเอียด
ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จดั มีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. สถานทีใ่ นการใหบริการมีความเหมาะสม
๕. การใหบริการของเจาหนาที่

๔.๕๘
๔.๒๒
๔.๕๓
๔.๖๒
๔.๕๗

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๖. ความรูที่ไดรบั จากการเขารวมโครงการ

๔.๓๕

มากที่สุด

๔.๔๘

มากที่สุด

ประเด็น

รวม

คาเฉลี่ย

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ในการใหบริการมี
ความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๒ รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๕๘ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๒๒

ขอเสนอแนะ
- ขอใหมีการประชาสัมพันธมากกวานี้
- ควรเพิ่มการตรวจเลือดใหครอบคลุมโรคอื่นมากขึ้น
- กิจกรรมดานทันตกรรม มีแคถอนฟน นาจะเพิ่มอุด ขูดหินปูนดวย

๔๐

๗. โครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” และสืบสานกีฬาวาวไทย “ชักวาวกลางแมน้ํา”
ประจําป ๒๕๖๑
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการมหกรรมวาวไทย “ศึกจาวเวหา” และสืบสานกีฬาวาวไทย
“ชักวาวกลางแมน้ํา” ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
สนามที่ ๑ ศึกจาวเวหา ณ สนามหนาทางเขาวัดชองลมวรรณาราม ตําบลวัดประดู
อําเภออัมพวา สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๔๗ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๔
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ประกอบอาชีพรับราชการ ทราบการจัดโครงการจากปายประชาสัมพันธ/ใบปลิว ผลการดําเนินงานโครงการฯ
พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๕๖ อยูในระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)

ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จดั มีความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๕. เปนการฟนฟูศิลปะ และอนุรักษวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณของชุมชน ไมใหสญ
ู หายไป
๖. เปนการเผยแพรความรูในการประดิษฐวาวไทย

๔.๓๔
๓.๙๖
๔.๖๒
๔.๖๒

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๘๑

มากที่สุด

๔.๘๑

มากที่สุด

๗. เพื่อเสริมสรางความรัก สามัคคีของคนในทองถิ่น

๔.๗๓

มากที่สุด

๘. เปนการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดจากการทองเที่ยว
๙. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

๔.๔๕
๔.๖๒
๔.๕๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เปนการฟน ฟูศิลปะ และ
อนุรักษวถิ ีชีวิตของคนในทองถิน่ วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชน ไมใหสูญหายไป คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๑
รองลงมาคือ เปนการเผยแพรความรูในการประดิษฐวาวไทย คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๑ และความพึงพอใจที่มีคา
นอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖

๔๑

๘. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๑
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๑
สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๑ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๐
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
เปนนักเรียน/นักศึกษา ทราบการจัดโครงการจากรถประชาสัมพัน ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา
มีคาเฉลี่ย ๔.๖๑ อยูใ นระดับมากที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คะแนนเต็ม ๕)
ประเด็น

คาเฉลี่ย

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. มีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. กิจกรรมที่จดั เหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
๔. โครงการนี้ชวยสงเสริม รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ของทองถิ่น
๕. โครงการนี้เปนการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๖. โครงการนี้มีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายได จาการ
ทองเที่ยวของจังหวัด

๔.๖๙
๔.๖๓
๔.๕๔

๗. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น
รวม

ระดับ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๓

มากที่สุด

๔.๖๒

มากที่สุด

๔.๕๔

มากที่สุด

๔.๖๑

มากที่สุด

๔.๖๑

มากที่สุด

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๙ รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธโครงการให
ประชาชนรับทราบ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๓ และความพึงพอใจที่มีคา นอยที่สุดคือ เปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิต ประเพณีของคนในทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๔
ขอเสนอแนะ
- งานสวยดีอยากใหจัดงานหลายๆวัน ชอบมากคะ

๔๒

๙. โครงการเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๖๑
โครงการเทศกาลสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๖๐ สุมสอบถามผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ชุด ไดคืนกลับมา ๙๕ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐ กลุม เปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ทราบการจัด
โครงการจากปายประชาสัมพันธ/ใบปลิว ผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวามีคาเฉลี่ย ๔.๓๗ อยูใ นระดับ
มากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
คําถาม

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
๒. การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
๓. ความสะอาด และความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน การจราจร
๔. โครงการนี้ชวยสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได
๕. โครงการนี้ชวยสรางเสริมใหสมโอของจังหวัดเปนที่รูจักทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
๖. โครงการนี้ชวยใหราคาผลผลิตสมโอไมตกต่ํา
๗. โครงการนี้สามารถสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
๘. ความคุมคาและเกิดประโยชนตอทองถิ่น

๔.๐๗
๓.๗๖
๔.๑๐

มาก
มาก
มาก

๔.๑๒

มาก

๔.๒๘

มากที่สุด

๔.๑๒
๔.๒๕
๔.๑๘

มาก
มากที่สุด
มาก

รวม

๔.๑๑

มาก

สรุปผลความพึงพอใจ กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการนี้ชวยสรางเสริมให
สมโอของจังหวัดเปนที่รูจักทั้งในประเทศและตางประเทศ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘ รองลงมาคือ โครงการนี้
สามารถสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕ และความพึงพอใจที่มีคานอยที่สุดคือ
การประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ คาเฉลีย่ เทากับ ๓.๗๖

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. รายงานผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป ๒๕๖๑
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ป

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๔
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๑๒
๓๖,๒๐๐,๐๐๐

รวม ๔ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๙๒
๒๖๒,๖๒๙,๐๐๐

๑๖
๕๙
๓๘

๘๘,๕๒๐,๐๐๐
๒๒๓,๕๙๘,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๔
๒๕
๓๘

๕,๔๒๐,๐๐๐
๖๐,๕๙๗,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๘
๒๔
๓๘

๑๔,๒๒๐,๐๐๐
๕๐,๓๙๔,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๑๓
๒๕
๓๘

๑๓,๘๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๔,๑๑๕,๒๐๐

๔๑
๑๓๓
๑๕๒

๑๒๑,๙๖๐,๐๐๐
๓๘๔,๕๘๙,๐๐๐
๒๑๖,๔๖๐,๘๐๐

๖
๔๔

๑๔,๕๒๐,๐๐๐
๖๘,๖๓๕,๒๐๐

๑
๓๙

๒๐,๐๐๐
๕๔,๑๓๕,๒๐๐

๑
๓๙

๒๐,๐๐๐
๕๔,๑๓๕,๒๐๐

๑
๓๙

๒๐,๐๐๐
๕๔,๑๓๕,๒๐๐

๙
๑๖๑

๑๔,๕๘๐,๐๐๐
๒๓๑,๐๔๐,๘๐๐

๑๘

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
(แผนเพิม่ เติม ฉบับที่ ๑)
รวม
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
รวม

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
๔๓
๑๓๕,๐๗๘,๐๐๐
๒๑
๕๕,๑๗๗,๐๐๐
๑๖
๓๖,๑๗๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๑
๑๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๓
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๑
๑๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๑
๑๐๐,๐๐๐

รวม ๔ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๔
๔๐๐,๐๐๐

๑
๒
๖

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๔๕๐,๐๐๐

๑
๒
๖

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๔๕๐,๐๐๐

๑
๒
๖

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๔๕๐,๐๐๐

๑
๒
๖

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๔๕๐,๐๐๐

๔
๘
๒๔

๘๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑๓,๘๐๐,๐๐๐

๑
๗
-

๕๐๐,๐๐๐
๓,๙๕๐,๐๐๐
-

๖
-

๓,๔๕๐,๐๐๐
-

๖
-

๓,๔๕๐,๐๐๐
-

๖
-

๓,๔๕๐,๐๐๐
-

๑
๒๕
-

๕๐๐,๐๐๐
๑๔,๓๐๐,๐๐๐
-

๒
๒
๓

๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๒
๒
๓

๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๒
๒
๓

๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๒
๒
๓

๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๒,๙๐๐,๐๐๐

๘
๘
๑๒

๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๑๑,๖๐๐,๐๐๐

๓
๖

๔,๒๐๐,๐๐๐
๗,๑๐๐,๐๐๐

๑
๔

๒๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐

๑
๔

๒๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐

๑
๔

๒๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐

๖
๑๘

๔,๘๐๐,๐๐๐
๑๖,๔๐๐,๐๐๐

๑๒๐

๓๐๔,๓๘๓,๒๐๐

๗๘

๑๒๒,๓๘๒,๒๐๐

๗๗

๑๑๒,๑๗๙,๒๐๐

๗๘

๑๑๑,๗๘๕,๒๐๐

๓๕๓

๖๕๐,๗๒๙,๘๐๐

๑๙

๓. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
รวม
๔. การพัฒนาและส่ งเสริ ม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิ ชยกรรม และการท่องเที่ยว
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
รวม
๕. การพัฒนาด้านการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
รวม
๖. การพัฒนาด้านการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
รวม

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๑
๑๐๐,๐๐๐

๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์

รวม

ปี ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๖
๓,๔๕๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๓
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๖
๓,๔๕๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๖
๓,๔๕๐,๐๐๐

รวม ๔ ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๒๕
๑๔,๓๐๐,๐๐๐

๑๐๕

๒๙๒,๕๓๓,๒๐๐

๖๖

๑๑๕,๐๓๒,๒๐๐

๖๕

๑๐๔,๘๒๙,๒๐๐

๖๖

๑๐๔,๔๓๕,๒๐๐

๓๐๒

๖๑๖,๘๒๙,๘๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๒

๘๐๐,๐๐๐

๘

๓,๒๐๐,๐๐๐

๖

๗,๑๐๐,๐๐๐

๔

๓,๑๐๐,๐๐๐

๔

๓,๑๐๐,๐๐๐

๔

๓,๑๐๐,๐๐๐

๑๘

๑๖,๔๐๐,๐๐๐

๑๒๐

๓๐๔,๓๘๓,๒๐๐

๗๘

๑๒๒,๓๘๒,๒๐๐

๗๗

๑๑๒,๑๗๙,๒๐๐

๗๘

๑๑๑,๗๘๕,๒๐๐

๓๕๓

๖๕๐,๗๒๙,๘๐๐

๒๐

๑. ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยัง่ ยืน
๓. สร้างเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและผูส้ ูงอายุ
ให้มีความมัน่ คง เข้มแข็ง สามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างเสริ มประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่ วม
๕. สร้างเสริ มประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก

ปี ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๗
๓,๙๕๐,๐๐๐

๔๓

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไดมีมติคัดเลือกโครงการที่จะออกติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํ า นวน ๑๒ โครงการ ซึ่ ง ในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๖๑ รอบครึ่งปแรก ( โครงการที่อยูในแผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑
ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ) มีผลการดําเนินการดังนี้
โครงการที่เปนภาพรวมของจังหวัด จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการรักษแมกลอง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการเดือนมกราคม
– กันยายน ๒๕๖๑ (ยังไมไดดําเนินการ)
๒. โครงการอบรมและสัมมนาการสรางเครือขายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการตามแนวพระราชดําริ กลุมตางๆ โดยการนําเด็ก เยาวชนประชาชน ไปศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะเวลาดําเนินการเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ (ยังไมไดดําเนินการ)
๓. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครก งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ดําเนินการเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ (ยังไมไดดําเนินการ)
โครงการที่อยูใ นเขตพืน้ ที่อําเภอเมือง จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจรารจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานคลองเขิน ซอย ๙
(ชวงที่ ๒) หมูท ี่ ๓ ตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดําเนินการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๖๑ (อยูระหวางดําเนินการจัดทํารูปแบบ)
๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานบางสะใภ หมูท ี่ ๗
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๖๑ (คณะกรรมการราคากลางกําหนดราคากลางสงกองพัสดุเพื่อดําเนินการ
ตอไป)
๓. โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม หมูที่๑ ตําบลบางจะเกร็ง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการเดือนมกราคม –
มีนาคม ๒๕๖๑ (คณะกรรมการราคากลางกําหนดราคากลางสงกองพัสดุเพื่อดําเนินการตอไป)
๔. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคประจําตําบลคลองโคน หมูที่ ๒
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ – เมษายน ๒๕๖๑ (คณะกรรมการราคากลางกําหนดราคากลางสงกองพัสดุเพื่อดําเนินการ
ตอไป)

๔๔

โครงการที่อยูใ นเขตพืน้ ที่อําเภออัมพวา จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตชวงบริเวณสาธิต (คลองสระสมบูรณ)
– วัดสี่แยก (สายบอปลาสาธิต – วัดสี่แยก) หมูที่ ๘ ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทํารูปแบบ)
๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานปากวน – บานวรภูมิ (สส.ถ ๑ – ๐๐๑๒)
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ดําเนินการเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ (กองพัสดุดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจาง)
๓. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตซอยบานเหมืองใหม
หมูที่ ๒ ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ดําเนินการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ (กองชางสงรูปแบบใหกองพัสดุกําหนดราคากลาง)
โครงการที่อยูใ นเขตพืน้ ที่อําเภอบางคนที จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางผิวจราจรหินคลุก พรอมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบาน
นายสานิตย แสงวิภาค ถึงบานนายบุญชิด ชะโลธร หมูที่ ๔,๗ ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม งบประมาณ ๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑
(อยูระหวางดําเนินการจัดทํารูปแบบ)
๒. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค ณ วัดบางพลับ หมูที่ ๔ ตําบลบางพรม
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการเดือนเมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๑ (อยูระหวางดําเนินการจัดทํารูปแบบ)

๔๕

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓.ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
เต็ม
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนน
ที่ได
๑๙.๒๕
๑๔.๘๒
๖๓.๐๓
(๙.๗๕)
(๙.๖๓)
(๙.๗๕)
(๕.๐๐)
(๔.๗๕)
(๔.๘๘)
(๔.๖๓)
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)

๑๐๐

๙๗.๑๐

๔๖

ประเด็นการพิจารณา
๑.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
๑๙.๒๕
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
(๓)
(๒.๘๘)
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง
เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
(๒)
(๒)
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชนการศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ

(๒)

(๑.๗๕)

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(๒)

(๑.๘๘)

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชนการเกษตร การประมง
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น
ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๑.๙๗)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.

(๒)

(๑.๘๕)

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

(๓)

(๒.๙๔)

๔๗

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(๒) การวิเคราะห
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๑๕
๑๔.๘๒
สภาวการณและ
(๑) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
(๒)
(๒)
ศักยภาพ
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
(๑)
(๐.๘๘)
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
(๒)
(๒)
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน
(๒)
(๒)
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆทาง
(๒)
(๒)
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผี ล
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
(๒)
(๒)
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
ดวยเทคนิค SWAT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ
สมมติฐานของปญหาแนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา

(๒)

(๑.๘๕)

๔๘

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(๒) การวิเคราะห
(๘) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
(๑)
(๐.๙๗)
สภาวการณและ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ศักยภาพ (ตอ)
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ
(๑)
(๑)
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เชน ผลที่ไดรับ/ผลทีส่ ําคัญ ผลกระทบ
และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๖๕
(๑๐)

๖๓.๐๓
(๙.๗๕)

๓.๒ ยุทธศาสตรของ สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวน
ของทองถิน่ และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ (๕๒)
๓.๓ ยุทธศาสตร
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จังหวัด
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช.
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป และ Thailand ๔.๐ (
๓.๔ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกบั โครงการพัฒนา
ทองถิ่น (
๓.๕ กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ ที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน นั้น (

(๑๐)

(๙.๖๓)

(๑๐)

(๙.๗๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๔.๗๕)

๔๙

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๓.๖ เปาประสงคของ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
แตละประเด็นกลยุทธ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิง่ หนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
ยุทธศาสตร
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
(Positioning)
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได
(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๖๓)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร และยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการ
จัดทําโครงกาพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่
เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน
เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

(๕)

(๔.๘๘)

รวมคะแนน

๑๐๐

๙๗.๑๐

๕๐

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

๙.๕๐
๙.๕๐
๙.๓๘
๙.๓๘
๕๗.๙๑
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)
(๔.๗๕)

(๕)
(๕)

(๔.๘๘)
(๔.๘๘)

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๔.๘๘)
(๔.๘๘)

(๕)
(๕)
(๕)

(๔.๗๕)
(๔.๖๓)
(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๗๕)

๑๐๐

๙๕.๖๗

๕๑

ประเด็นการพิจารณา
๑. สรุปสถานการณ
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได
๙.๕๐

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวน
ที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๙.๕๐

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม เปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณ มาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๙.๓๘

๔. แผนงานและยุทธศาสตร ๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
การพัฒนา
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูก ารจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT

๑๐

๙.๓๘

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan:

LSEP)

๕๒

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เปนโครงการทีม่ ี วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

คะแนนที่ได
๕๗.๙๑
(๔.๘๘)

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

(๔.๘๘)

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไรมีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมายพื้นที่ดําเนินงานและ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

(๕)

(๔.๗๕)

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความ
สามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๕)

(๔.๘๘)

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ

(๕)

(๔.๘๘)

๕๓

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๕.๖ โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลีย่ นโครงสราง
สอดคลองกับ Thailand ๔.๐ เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ทํานอยไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลีย่ นจาก
การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได
(๕)

๕.๗ โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
กับยุทธศาสตรจังหวัด
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน

(๕)

(๔.๘๘)

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการเปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)

(๕)

(๔.๘๘)

๕.๙ งบประมาณ
มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕)
ความโปรงใส (Transparency)

(๕)

(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๖๓)

๕.๑๐มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง
ราคากลางทองถิน่ มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
งบประมาณ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากวาหรือไม
ต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ

๕๔

ประเด็นการพิจารณา
๕.๑๑มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิด สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได

รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได
(๔.๗๕)

(๕)

(๔.๗๕)

๑๐๐

๙๕.๖๗

๕๕

บทที่ ๕
บทสรุปการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ความมุงหมายของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา เปนไป
ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม
๒) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผูท ี่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕.๒ เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
๑) คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๓) โปรแกรมสําเร็จรูป
๕.๓ สรุปการติดตามแผนพัฒนา ดังนี้
๑) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑ สรุปไดดั้งนี้
๒.๑ จํานวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน
ดําเนินการจริง
จํานวน
คิดเปนรอยละ ๕๙.๑๗

๑๒๐ โครงการ
๗๑ โครงการ

๒.๒ จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๖๑ เปนเงิน ๓๐๔,๓๘๓,๒๐๐ บาท
จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจริง ประจําป ๒๕๖๑ เปนเงิน ๑๐๘,๘๔๔,๖๐๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๓๕.๗๖
๓) ความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการที่ดําเนินการจริง รอบครึ่งปแรก (ตัง้ แตเดือนตุลาคม
๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
๓.๑ จํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ ดังนี้
๑. จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท
๒. จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๘๙๐,๐๐๐ บาท
๔. จํานวนโครงการที่ยกเลิกไมดําเนินการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๙๘,๐๐๐ บาท
๓.๒ จํานวนงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๑ ตัง้ แตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เปนเงิน ๖๕,๒๒๘,๐๐๐ บาท

๕๖

๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยูระดับ พอใจ
๕) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๐ คะแนน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๒๒ คะแนน
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ไดรบั
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๓๔ คะแนน
ปญหา/อุปสรรค
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ที่ จ ะใช ใ นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ที่ตั้งไว

๑. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่จัดทําแผนไวมีมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณ

๒. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไมเปนไปตามระยะเวลาในแผนการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโครงการกอสรางพื้นฐานไมแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณ
๓. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไมเห็นความสําคัญและการเขามามีสวนใน
การติดตามและประเมินผลเทาที่ควร

๕๗

ขอเสนอแนะ
๑. การบริหารเงินงบประมาณควรเปนไปตามแผนพัฒนา และสอดคลองกับโครงการที่
จําเปนเรงดวน และคํานึงถึงความสําคัญของการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากมากไปนอย
ตามลําดับ
๒. ควรดูยอนหลังการกําหนดเงินงบประมาณ แลวกําหนดแผนงานโครงการที่มี
ความสําคัญและจําเปนเรงดวนสามารถแกไขปญหาไดมาจัดลําดับไว
๓. โครงการทีจ่ ะเขาไปดําเนินการในแตพื้นที่ตองไมขัดตอบทบาท ภาระหนาที่ตาม
ระเบียบการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด
๔. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงภารกิจ อํานาจและหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด และผลงานที่ดําเนินการใหทั่วถึงตามชองทางประชาสัมพันธตางๆ
๕. ควรยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ทีเ่ ห็นวาไมเกิดความคุมคากับงบประมาณที่ใชไป
และเกิดประโยชนแกกลุมเปาหมายเพียงบางสวนเทานั้น
การติดตามและประเมินผลและพัฒนาองคการบริหารสงวนจังหวัดสมุทรสงคราม จะเปน
ประโยชนสําหรับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดฯ หากไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาตอไป

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงาน
ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินสําหรับสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 50 ป

 20 - 30 ป
 51 - 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี
 อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก

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

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในแตละยุทธศาสตร โดยใหคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ทานจะใหคะแนนองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม เทาใด
ยุทธศาสตรที่ ..................................................................................................

ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
5) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
6) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
7) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงาน
ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 50 ป

 20 - 30 ป
 51 - 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพหลัก

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

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 อื่น ๆ
 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในภาพรวมมากนอยเพียงใด
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
รวม

6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(ตัวอยาง)
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................
หนวยดําเนินการ...........................................................................................................................................................
คําชี้แจง

แบบประเมินนี้ใชสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ความคุมคาของงาน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใหทําเครื่องหมาย
 หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริงและสอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 50 ป

 20 - 30 ป
 51 - 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี
 อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก

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

 31 - 40 ป
 มากกวา 60 ป

 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 เกษตรกร

-/ สวนที่ 2

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามโครงการดังกลาวมากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

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

นอยทีส่ ุด
(1)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

