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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
3.1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการประเมิน ผลการด าเนิ นการยุ ทธศาสตร์ข องเทศบาลตาบลบางกระบื อ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
3.1.1.1 ประเด็นการประเมินตนเอง สามารถสรุปได้ ดังนี้
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การดาเนินการ การดาเนินการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
4. ตัวชีว้ ัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)
6. ตัวชีว้ ัดระดับแนวทางการพัฒนา
7. ผลผลิต/โครงการ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น
10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
17. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
18. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
19. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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มี
ไม่มี
การดาเนินการ การดาเนินการ

ประเด็นการประเมิน
20. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
21. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
22. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
23. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
24. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

จากประเด็น การประเมิน ตนเองข้างต้นของเทศบาลตาบลบางกระบือ พบว่า ประเด็น การ
ประเมิ น มี 24 ประเด็ น และ 3 ส่ ว นการประเมิ น ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประเด็ น ที่ 1 – 7 ส่ ว นที่ 2
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ 8 – 13 ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนา ประเด็นที่ 14 – 24 ในส่วน
ของการประเมินในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
3.1.1.2 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ โดยคณะกรรมการในแต่ล ะท่านจะเป็นผู้ ให้ คะแนน ซึ่งมี
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ จานวน 8 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน
ระดับคะแนน ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99

คะแนน
รวม

คะแนนที่
ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ

160

154

96.25

ดีเยี่ยม

160
480
80

156
447
76

97.50
93.13
95.00

80

76

95.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

80
40
40
40
40
40
40
800

74
37
36
34
37
38
39
757

92.50
92.50
90.00
85.00
92.50
95.00
97.50
94.63

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
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ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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ร้อยละ 50.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 50.00

หมายถึง
หมายถึง

พอใช้
ปรับปรุง

จากประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 พบว่า ประเด็นการติดตามและประเมินผล มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และ (3) ยุทธศาสตร์ ซึ่งใน
ประเด็นที่ 3 นั้น จะจาแนกออกเป็น 9 ข้อย่อย พบว่า
1) ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุ ด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 2 การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 160 คะแนน คะแนนที่ได้ 156 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50 อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม
2) ประเด็น ที่มีร้ อ ยละของคะแนนต่ าสุ ด ได้แก่ ประเด็นการประเมิน ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์
คะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 447 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.13 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3) ประเด็นการประเมินในส่วนของข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 9 ข้อย่อยนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
- ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ประเด็นที่ 3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 39 คิดเป็นร้อยละ 97.50 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่าสุด ได้แก่ ประเด็นที่ 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 34 คิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 800 คะแนน คะแนนที่
ได้ 757 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.63 อยู่ในระดับ ดีมาก
3.1.2 สรุ ป จ านวนโครงการพั ฒนาตามแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

จานวนโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ได้รับอนุมัติ
(2561 – 2565)
งบประมาณ
11
2

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ
9

36

17

19

13

4

9

2

1

1
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ยุทธศาสตร์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ได้รับอนุมัติ
(2561 – 2565)
งบประมาณ

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ

25

8

17

11

7

4

98

39

59

พบว่า โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สามารสรุปได้ ดังนี้
1) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 98 โครงการพัฒนา ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 39 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
39.79
2) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 98 โครงการพัฒนา ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 59 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
60.20
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มากทีส่ ุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โดยมีจานวน 36 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 36.73
4) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 โดยมีจานวน 2 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.04
5) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติ มาก
ที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โดยมีจานวน 17 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 43.58
6) ยุ ทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติ น้อยที่สุ ด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่ 2 โดยมีจานวน 1 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.56
7) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็นได้ว่า ทุกยุทธศาสตร์การพัฒ นาจะได้รับการอนุมัติ
โครงการพัฒนาทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมากน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายใต้เงื่อนไงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจากัด
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3.1.3 สรุ ปจ านวนงบประมาณโครงการพั ฒนาตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ได้รับอนุมัติ
ที่ไม่ได้อนุมัติ
(2561 – 2565)
งบประมาณ
งบประมาณ
24,700,000
971,900
23,728,100
11,777,800

422,800

11,355,000

1,395,000

140,000

1,255,000

537,000

25,000

512,000

4,234,000

846,200

3,387,800

2,918,000

989,800

1,928,200

45,561,800

3,395,700

42,166,100

พบว่า งบประมาณโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สามารสรุปได้ ดังนี้
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มีงบประมาณโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 45,561,800 บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 3,395,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.45
2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มีงบประมาณโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 42,166,100 คิดเป็นร้อยละ 92.54
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 โดยมีจานวน 24,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
54.21
4) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 โดยมีจานวน 537,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
1.17
5) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่ได้รับการ
อนุมัติ มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 โดยมีจานวน 989,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.14
6) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่ได้รับการ
อนุมัติ น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 โดยมีจานวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73
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7) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็นได้ว่า ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาจะได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมากน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายใต้เงื่อนไขกรอบงบประมาณที่มีอย่างจากัด
สรุปจานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เปรียบเทียบกับ
จานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –
2565 (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)
จานวนโครงการ
98

แผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2564

งบประมาณ/บาท จานวนโครงการ งบประมาณ/บาท
45,561,800

39

3,395,700

ร้อยละ

ร้อยละ

ของจานวน
โครงการ
39.80

ของจานวน
งบประมาณ
7.45

สรุปเปรียบเทียบกับจานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณที่ดาเนินการและไม่ได้ดาเนินการในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวนโครงการในปีงบประมาณ 2564
ที่ดาเนินการ
15

ร้อยละ ที่ไม่ได้ดาเนินการ ร้อยละ
38.46

24

61.53

จานวนงบประมาณในปีงบประมาณ 2564
โครงการที่
โครงการที่ไม่ได้
ร้อยละ
ร้อยละ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1,940,900 57.15 1,454,800
42.84

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่ดาเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวนโครงการที่
จานวน
ดาเนินการ ตามแผนการ
งบประมาณทั้งสิ้น
ดาเนินงานทั้งหมด
15
1,940,900

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

1,597,143.75

82.28

548,765.25

17.71
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3.1.3.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการในแต่ละท่านจะเป็นผู้ให้คะแนน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เข้าร่วมติดตาม
และประเมินผลในครั้งนี้ จานวน 8 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
ระดับคะแนน ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 50.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 50.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คะแนน
รวม
80
80
80
80
480
40
40

คะแนน
ที่ได้
77
71
72
74
440
38
37

คิดเป็น
ร้อยละ
96.25
88.75
90.00
92.50
91.67
95.00
92.50

40

36

90.00

40

35

87.50

40

36

90.00

40
40

37
34

92.50
85.00

40

37

92.50

40

36

90.00

40

38

92.00

40

39

97.50

40
800

37
734

92.50
91.75

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ระดับ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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จากการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการติดตามและประเมินผล ทั้งหมด 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา (2) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (3) การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ (5) โครงการพัฒนา
ส่วนข้อ 5 จะจาแนกออกเป็น 12 ประเด็นย่อย พบว่า
- ประเด็น หลั กที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลสูงสุ ด ได้แก่
ประเด็นที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 77 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 96.25 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลต่าสุ ด ได้แก่
ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งมีค ะแนนเต็ม 80 คะแนน
คะแนนที่ได้ 71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับ ดีมาก
- ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด 12 ประเด็น
ย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 5.11 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 39
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด 12 ประเด็น
ย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่าสุด ข้อที่ 5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับ
ดีมาก
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม
800 คะแนน คะแนนที่ได้ 739 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ซึ่ง เมื่ อสรุ ป ภาพรวมจากให้ คะแนนจากคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็น
ร้อยละ 93.19 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3.1.4 สรุปผลการดาเนินงานแต่ละโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
ซึ่งมีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จานวน 39 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 39.80 ของโครงการ
พัฒ นาทั้งหมดในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 และมีโครงการที่
ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของจานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
61.54 ของจานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและให้
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 60,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 24,030.- บาท คิดเป็นร้อยละ
40.05 คงเหลือ : จานวน 35,970.- บาท คิดเป็นร้อยละ 59.95 สถานที่ดาเนินงาน : พื้นที่ในเขตเทศบาล
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ตาบลบางกระบือ วันที่ดาเนินการ : ช่วง 7 วัน ระวังอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
2) ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมป้องกันโรคไข้ เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก
ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 30,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 3,099.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 คงเหลือ : จานวน 26,901.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 89.67 สถานที่ดาเนินงาน : เทศบาลตาบลบางกระบือ วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ
2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
3) ชื่อโครงการ : จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ : จานวน
10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน
10,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ : จานวน 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สถานที่ดาเนินงาน :
เทศบาลตาบลบางกระบือ วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน
2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
4) ชื่อโครงการ : ส่งเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้
น้อยเถิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 20,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมโครงการ
จริงมีการโอนเพิ่มงบประมาณ จานวน 170,000.- บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 190,000.- บาท เบิกจ่ายไป :
จานวน 99,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 52.11 คงเหลือ : จานวน 91,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 47.89
สถานที่ดาเนินงาน : พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบล
บางกระบือ
5) ชื่อโครงการ : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 200,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 90,234.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.12 คงเหลือ : จานวน 109,765.25
บาท คิดเป็นร้อยละ 54.88 สถานที่ดาเนินงาน : หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ (ขยายต่อโครงการเดิม) โดยการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบางคนทีเข้ามาดาเนินการ วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม
2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
6) ชื่อโครงการ : จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที จั งหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 420,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 396,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ
94.29 คงเหลือ : จานวน 24,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 สถานที่ดาเนินงาน : พื้นที่ในเขตตาบลบาง
กระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบาง
กระบือ
7) ชื่อโครงการ : ท้ องถิ่ นไทยรวมใจภั กดิ์รั กษ์พื้ นที่ สี เขี ยว งบประมาณตั้ง ไว้ : จานวน
10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน
9,144.- บาท คิดเป็นร้อยละ 91.44 คงเหลือ : จานวน 856.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.56 สถานที่ดาเนินงาน :
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พื้นที่ในเขตตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564
1 ตุล าคม 2563 – 30 กัน ยายน 2564 หน่ว ยงานรับผิดชอบหลั ก : กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
8) ชื่อโครงการ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 30,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 12,399.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.33 คงเหลือ : จานวน
17,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.67 สถานที่ดาเนินงาน : พื้นที่ในเขตตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
9) ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมวันสาคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณี
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 60,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564) ซึ่งงบประมาณไม่เพี ยงพอต่อการดาเนินกิจกรรมโครงการ จริงมีการโอนเพิ่มงบประมาณ จานวน
25,000.- บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 85,000.- บาท เบิกจ่ายไป : จานวน 83,325.- บาท คิดเป็นร้อยละ
98.03 คงเหลือ : จานวน 1,675.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 สถานที่ดาเนินงาน : พื้นที่ในเขตตาบลบาง
กระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563
– 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
10) ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีลอยกระทง “กาบกล้วย เมืองแม่กลอง” งบประมาณตั้งไว้ :
จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป :
จานวน 9,800.- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.00 คงเหลือ : จานวน 200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00สถานที่
ดาเนินงาน : ณ เทศบาลตาบลบางกระบือ และ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ
2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา สานักงาน
เทศบาลตาบลบางกระบือ
11) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 771,900.- บาท (ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 544,000.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.48 คงเหลือ : จานวน 227,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.52 สถานที่ดาเนินงาน : หมู่ที่ 3
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม
2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
12) ชื่อโครงการ : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 22,800.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
เบิกจ่ายไป : จานวน 16,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.21 คงเหลือ : จานวน 6,100 บาท คิดเป็นร้อยละ
21.79 สถานที่ดาเนินงาน : เทศบาลตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ :
ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานัก
ปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
13) ชื่ อโครงการ : ขุ ด ลอกล าประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ ที่ 2 (ชุ มชนคลองตั น )
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 75,800.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
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เบิกจ่ายไป : จานวน 45,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.94 คงเหลือ : จานวน 800.- บาท คิดเป็นร้อยละ
1.06 สถานที่ดาเนินงาน : ลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ชุมชนคลองตัน) วันที่ดาเนินการ : ห้วง
ปีงบประมาณ 2564 1 ตุล าคม 2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
14) ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองและลาประโดงตื้นเขินในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 213,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 210,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.59 คงเหลือ : จานวน 3,000.- บาท
คิดเป็นร้ อยละ 1.41 สถานที่ดาเนินงาน : คลองบางกระบือ ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม วันที่ดาเนิน การ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
15) ชื่อโครงการ : ขุดลอกลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ลาประโดงบ้านป้าแหงน)
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 42,400.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
เบิกจ่ายไป : จานวน 39,400.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.92 คงเหลือ : จานวน 3,000.- บาท คิดเป็นร้อย
ละ 7.08 สถานที่ดาเนินงาน : ลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ลาประโดงบ้านป้าแหงน)วันที่ดาเนินการ
: ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
3.1.5 โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณเงินสะสม ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
แล้วเสร็จโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองอ้อ ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้: จานวน 2,860,000.บาท เบิกจ่ายไป : จานวน 2,850,791.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.68 คงเหลือ : จานวน 9,208.93 บาท
คิดเป็นร้อยละ
0.32 สถานที่ดาเนินงาน : หมู่ที่ 4 และ 5 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงาน
เทศบาลตาบลบางกระบือ
3.1.6 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้ าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณที่ขอ : จานวน 1,420,000.- บาท ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ : จานวน 1,408,000.- บาท เบิกจ่ายไป : จานวน 1,408,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ
100 คงเหลือ : จานวน 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สถานที่ดาเนินงาน : หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ อาเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
3.1.7 โครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ดาเนินการเรื่อยมายังไม่แล้วเสร็จ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1
บ้านตะโหนดราย งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 1,80,000.- บาท เบิกจ่ายไป : จานวน 1,400,000.- บาท
อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น โครงการ) สถานที่ ด าเนิ น งาน : หมู่ ที่ 1 ต าบลบางกระบื อ อ าเภอบางคนที จั ง หวั ด
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สมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงาน
เทศบาลตาบลบางกระบือ
3.1.8 โครงการที่ดาเนินการภายใต้งบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1) ชื่อโครงการ : ออกกาลังกาย งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 32,400.- บาท เบิกจ่ายไป :
จานวน 32,400.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ : 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0 สถานที่ดาเนินงาน :
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
2) ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ อสม. งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 9,900.- บาท เบิกจ่าย
ไป : จานวน 6,9000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69.70 คงเหลือ : 3,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30 สถานที่
ดาเนินงาน : ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ
2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
3) ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณตั้งไว้ :
จานวน 30,200.- บาท เบิกจ่ายไป : 30,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ : 0.- บาทคิดเป็นร้อย
ละ 0 สถานที่ดาเนินงาน : ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วง
ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบล
บางกระบือ
4) ชื่อโครงการ : ค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ Rapid
Antigen งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 100,000.- บาท เบิกจ่ายไป : 100,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100
คงเหลือ :
0.- บาทคิดเป็นร้อยละ 0 สถานที่ดาเนินงาน : ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
5) ชื่อโครงการ : บริหารกองทุน ฯ งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 20,000.- บาท เบิกจ่ายไป :
13,320.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.60 คงเหลือ : 6,680.- บาทคิดเป็นร้อยละ 33.40 สถานที่ดาเนินงาน :
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จั งหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้ว งปีงบประมาณ 2564
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
6) ชื่อโครงการ : บรูณาการสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 70,000.- บาท
เบิกจ่ายไป : 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0 คงเหลือ : 70,000.- บาทคิดเป็นร้อยละ 100 สถานที่ดาเนินงาน :
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
7) ชื่อโครงการ : อาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 13,305.- บาท
เบิกจ่ายไป : 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0 คงเหลือ : 13,305.- บาทคิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ) สถานที่ดาเนินงาน : ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ดาเนินการ : ห้วง
ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบล
บางกระบือ
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3.1.9 สรุปโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนการดาเนิ นงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตาบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : จานวน
50,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก : กองการศึกษา สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
2) ชื่อโครงการ : เด็กไทยดูดีมีสุ ขภาพพลานามัยที่แข็งแรง งบประมาณตั้งไว้ : จานวน
10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้
เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึง ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
3) ชื่อโครงการ : ในพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 100,000.บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
4) ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ งบประมาณตั้ง
ไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป :
(ไม่ได้เบิ กจ่ ายเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
5) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้ : จานวน
40,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้
เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
6) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ประชาชนตาบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ :
จานวน 20,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป :
(ไม่ได้เบิ กจ่ ายเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
7) ชื่ อ โครงการ : สานสั มพั นธ์ ส ร้า งครอบครัว อบอุ่ น ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบื อ
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
8) ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ งบประมาณตั้ง
ไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป :
(ไม่ได้เบิ กจ่ ายเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
9) ชื่อโครงการ : แข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 30,000.บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
10) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตาบลบางกระบือ งบประมาณ
ตั้งไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่าย
ไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
11) ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ : จานวน
30,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
12) ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้าฝน งบประมาณตั้งไว้ :
จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป :
(ไม่ได้เบิ กจ่ ายเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
13) ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 60,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัด
กิจกรรมโครงการ)หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
14) ชื่อโครงการ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการอบรมป้องกันยาเสพติด
กลุ่มเยาวชน แกนนาและประชาชน งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
15) ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้นา ชุมชนและประชาชนด้านกฎหมายชีวิตประจาวัน
งบประมาณตัง้ ไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ)หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
16) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชสาหรับประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2564)เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึ ง ไม่ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมโครงการ) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก : ส านั ก ปลั ด เทศบาล ส านั ก งานเทศบาลต าบล
บางกระบือ
17) ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ พันธุก รรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ :
จานวน 20,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้
เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
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18) ชื่อโครงการ : อบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างในการน้อม
น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาใช้ ก ารปฏิ บั ติง านและการด ารงชี วิ ต งบประมาณตั้ งไว้ : จ านวน
250,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้
เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
19) ชื่อ โครงการ :จั ด ทาระบบแผนที่ ภ าษี เทศบาลตาบลบางกระบือ งบประมาณตั้ งไว้ :
จานวน 100,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป :
(ไม่ได้เบิ กจ่ ายเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
20) ชื่อโครงการ : ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกและควบคุมคุณภาพ ในเขต
เทศบาลตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามงบประมาณตั้งไว้ : จานวน 499,800.- บาท
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้
จัดกิจกรรมโครงการ แต่มีการกันเงินงบประมาณไว้) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงาน
เทศบาลตาบลบางกระบือ
21) ชื่อโครงการ : จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนตาบล
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 20,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
22) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 10,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564)
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
23) ชื่ อ โครงการ : จ้ า งออกแบบงานโครงการก่ อ สร้ า งของเทศบาลต าบลบางกระบื อ
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 100,000.- บาท (ตามเทศบัญญั ติง บประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ
2564) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัด
กิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
24) ชื่อโครงการ : ขุดลอกลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 และ หมูที่ 4 (ลาประโดง
แบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ : จานวน 35,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564) เบิกจ่ายไป : จานวน 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 คงเหลือ : จานวน
35,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 สถานที่ดาเนินงาน : ลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 และ หมูที่ 4
(ลาประโดงแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 วันที่ดาเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563
– 30 กันยายน 2564 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

53
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบางกระบือในภาพรวม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้นั้น ทางเทศบาลตาบลบางกระบือ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บางกระบือได้กาหนดขึ้น โดยให้ประชาชนในตาบลบางกระบือ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน
75 คน สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
3.2.1 ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. เพศของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน
35

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
46.67

40
75

53.33
100

2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน
ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี)
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 40 ปี
41 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน
6
19
22
28
75

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
8.00
25.33
29.33
37.33
100

3. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน
36
35
4
0
60

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
48.00
46.66
5.33
0.00
100
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4. อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน
อาชีพ
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย
รับจ้าง/เกษตรกร
นักเรียนนักศึกษา
อื่นๆ ได้แก่
1. แม่บ้าน
2. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน
0
12
51
8

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
0.00
16.00
68.00
10.67

0
4
60

0.00
5.33
100

3.2.2 ส่วนที่ 2 สรุ ปผลการประเมินแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ โดยมีทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวม
ระดับคะแนน ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 50.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 50.00

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ร้อยละ

ระดับ

6,000

5,300

88.33

ดีมาก

6,000

5,200

86.66

ดีมาก

6,000

5,000

83.33

ดีมาก

6,000

4,850

80.83

ดีมาก

6,000

5,500

91.66

ดีเยี่ยม

6,000

4,800

80.00

ดีมาก

36,000

30,650

85.13

ดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
พบว่า การประเมิ น ความพึ งพอใจผลการด าเนิ นงาน (โครงการ/กิจ กรรม) ของเทศบาลต าบลบางกระบื อ
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ ของผู้ตอบแบบประเมิน
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 91.66 อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม
2) ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยคิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
3) สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตาบลบางกระบือในภาพรวมทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 85.13 อยู่ในระดับ ดีมาก
3.2.3 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นการประเมินในยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยมีประเด็นการประเมินทั้งสิ้น จานวน 9 ประเด็น สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ร้อยละ
ระดับ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
6,000
5,300
88.33
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
6,000
5,300
88.33
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
6,000
5,500
91.66
ดีเยี่ยม
โครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/
6,000
5,200
86.66
ดีมาก
กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6,000
5,300
88.33
ดีมาก
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
6,000
5,100
85.00
ดีมาก
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
6,000
5,500
91.66
ดีเยี่ยม
ปัญหา
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
6,000
5,500
91.66
ดีเยี่ยม
ของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน
6,000
5,500
91.66
ดีเยี่ยม
โครงการ/กิจกรรม
รวม
54,000
48,200
89.25
ดีมาก
ระดับคะแนน ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 50.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 50.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
พบว่า การประเมิน ความพึงพอใจผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในแต่ละประเด็ นการประเมินทั้ง
9 ประเด็นการประเมิน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
ของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นการประเมิน
ที่ 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, 7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
นาไปสู่การแก้ไขปัญหา, 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน, และ 9. ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 91.66 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2) ประเด็ น การประเมิ น ที่ ป ระชาชนมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ประเด็ น การ
ประเมินที่ 6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
3) สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตาบลบางกระบือในภาพรวมทั้ง 9
ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.25 อยู่ในระดับ ดีมาก
สรุ ป ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลต าบลบางกระบื อ ในภาพรวมทั้ ง การ
ประเมินผลในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล และ การดาเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง 9 ประเด็น ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.19 อยู่ในระดับ
ดีมาก
3.2.4 ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือดาเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลากาหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจ จุ บั น ให้มากขึ้น เช่น โครงการเกี่ย วกับ การโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้
2) ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือ ส่งเสริม
หรือสนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอย่างหลากหลาย เช่น รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เพราะพื้นที่ตาบลบางกระบือ มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ รวมกลุ่มผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนโครงการที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และจริงจัง
3) ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ให้มากกว่านี้ และให้ทั่วถึง
โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างถนน ส่วนการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดีอยู่แล้ว
ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้
4) ประชาชนผู้ ตอบแบบประเมิ น ได้เสนอแนะ อยากให้ ท างเทศบาลตาบลบางกระบื อจั ด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยที่การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นไปที่โครงการใด
โครงการหนึ่ง แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
5) ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้เทศบาลตาบลบางกระบือ จัดการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น เรื่องถนนตัดผ่านพื้นที่ต่าง ๆ เพราะยังมีประชาชนบางกลุ่มยัง
ขาดโอกาสขั้นพื้นฐานในด้านนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สวน แต่เดิมประชาชนใช้เรือเป็น ยานพาหนะในการเดินทาง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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สั ญ จรไป – มา จึ ง นิ ย มปลู ก บ้ า นเรื อ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ริ ม น้ า ไม่ มี ถ นนตั ด ผ่ า น แต่ ด้ ว ยความเปลี่ ย นแปลงทาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของบริบทพื้นฐานต่าง ๆ จึงมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้รถเป็น
ยานพาหนะแทนเรือ ถนนจึงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สาคัญของประชาชน
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