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ส่วนที่ 4
สรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบางกระบือ ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แต่ ล ะยุ ทธศาสตร์ต่ าง ๆ แผนการดาเนิ น งาน รวมถึ งการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒ นาและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น ซึ่งสามารถสรุป ผลการติดตามและ
ประเมินผล ได้ดังนี้
4.1 สรุปผลการประเมินผลการดาเนินการยุทธศาสตร์
จากประเด็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ จ ากคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 พบว่า ประเด็นการติดตามและประเมินผล มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และ (3) ยุทธศาสตร์
ซึ่งในประเด็นที่ 3 นั้น จะจาแนกออกเป็น 9 ข้อย่อย พบว่า
1) ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 2 การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 160 คะแนน คะแนนที่ได้ 156 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50 อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม
2) ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่าสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์
คะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 447 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.13 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3) ประเด็นการประเมินในส่วนของข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 9 ข้อย่อยนั้น สามารถสรุปได้
ดังนี้
- 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 คะแนน
ที่ได้ 757 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.63 อยู่ในระดับ ดีมาก
4.2 สรุ ป ผลการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตามแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
พบว่า จ านวนโครงการพัฒ นาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระบือ สรุปได้ดังนี้
1) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จาแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสิ้น 98 โครงการ
สามาจาแนกได้ ดังนี้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจานวน 11
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.22
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 36.73
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.07
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว มีจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.04
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.51
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี มีจานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.22
2) โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 39
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.80
- ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน มีจานวน 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.13
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 17 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 43.59
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี มีจานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.95
3) โครงการที่ไม่ได้รับ อนุมัติ งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 59
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.20
- ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน มีจานวน 9
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.25
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 19 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 32.20
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.25
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.69
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.81
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี มีจานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.78
4) โครงการที่ดาเนินการแล้ว จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46
5) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54
และพบว่ า งบประมาณโครงการพั ฒนาตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารสรุปได้ ดังนี้
1) งบประมาณโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 45,561,800 บาท ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ จานวน 3,395,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45
2) โครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณ จ านวน
42,166,100 คิดเป็นร้อยละ 92.54
3) จานวนตัวเลขเงินงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 45,561,800 คิดเป็นร้อยละ 72.12
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน มี จ านวน
24,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.21
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 11,777,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25.85
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สัง คม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจานวน 1,395,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจานวน 537,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจานวน 4,234,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.29
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี มีจานวน 2,918,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40
4) จานวนตัวเลขเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 3,395,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน มี จ านวน
971,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.62
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 422,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.45
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรัก ษา
ความสงบเรียบร้อย มีจานวน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.12
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจานวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจานวน 846,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.62
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี มีจานวน 989,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.15
5) จานวนตัวเลขเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 42,166,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.55
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน มี จ านวน
23,728,100บาท คิดเป็นร้อยละ 56.27
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจานวน 11,355,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 26.92
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีจานวน 1,255,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.98
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีจานวน 512,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจานวน 3,387,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.03
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี มีจานวน 1,928,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57
4.2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
จากการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล ทั้ ง หมด 5 ประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่ (1) การสรุ ป
สถานการณ์ ก ารพั ฒ นา (2) การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ (3) การ
ประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ (5)
โครงการพัฒนา ส่วนข้อ 5 จะจาแนกออกเป็น 12 ประเด็นย่อย พบว่า
(1) ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลสูงสุด ได้แก่
ประเด็นที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 77 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 96.25 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
(2) ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลต่าสุด ได้แก่
ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน
คะแนนที่ได้ 71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับ ดีมาก
(3) ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด 12
ประเด็นย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 5.11 มี
การกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
คะแนนที่ได้ 39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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(4) ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด 12
ประเด็นย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่าสุด ข้อที่ 5.7 โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่
ในระดับ ดีมาก
(5) สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมด คะแนน
เต็ม 800 คะแนน คะแนนที่ได้ 739 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ซึ่งเมื่อสรุป ภาพรวมจากให้ คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คิดเป็นร้อยละ 93.19 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
(6) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 800 คะแนน คะแนนที่ได้
595 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.88 อยู่ในระดับ ดีมาก
4.3 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานแต่ ล ะโครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ ใ นแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564
ซึ่งมีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จานวน 39 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 39.80 ของโครงการพัฒนา
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 และมีโครงการที่ดาเนินการ
ทั้งสิ้น จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของจานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของ
จานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
4.3.1 สรุปโครงการพัฒนาที่ดาเนินการในห้วงปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 15 โครงการ
ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและให้
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย
2) ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก
3) ชื่อโครงการ : จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ : จานวน
10,000.- บาท
4) ชื่อโครงการ : ส่งเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มี
รายได้น้อยเถิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
5) ชื่อโครงการ : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ในเขตเทศบาลตาบล
บางกระบือ
6) ชื่อโครงการ : จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลบาง
กระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
7) ชื่อโครงการ : ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
8) ชื่อโครงการ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9) ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมวันสาคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ประเพณีท้องถิ่น
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10) ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีลอยกระทง “กาบกล้วย เมืองแม่กลอง”
11) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบาง
ใหญ่ ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
12) ชื่อโครงการ : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางกระบือ
13) ชื่อโครงการ : ขุดลอกลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ชุมชนคลองตัน)
14) ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองและลาประโดงตื้นเขินในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระบือ
15) ชื่อโครงการ : ขุดลอกลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 (ลาประโดงบ้านป้าแหงน)
4.3.2 สรุปโครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณเงินสะสม ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และ แล้วเสร็จโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองอ้อ ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4.3.3 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4.3.4 สรุปโครงการที่กันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ดาเนินการเรื่อยมายังไม่แล้วเสร็จ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1
บ้านตะโหนดราย
4.3.5 สรุปโครงการที่ดาเนินการภายใต้งบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1) ชื่อโครงการ : ออกกาลังกาย
2) ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ อสม.
3) ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4) ชื่อโครงการ : ค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ
Rapid Antigen
5) ชื่อโครงการ : บริหารกองทุน ฯ
6) ชื่อโครงการ : บรูณาการสุขภาพผู้สูงอายุ
7) ชื่อโครงการ : อาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย
4.3.6 สรุปโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 24 โครงการ ดังนี้
1) ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตาบลบางกระบือ
2) ชื่อโครงการ : เด็กไทยดูดีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
3) ชื่อโครงการ : ในพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
4) ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
5) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
6) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ประชาชนตาบลบางกระบือ
7) ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
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8) ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่
9) ชื่อโครงการ : แข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
10) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตาบลบางกระบือ
11) ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
12) ชื่อโครงการ : สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้าฝน
13) ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลบางกระบือ
14) ชื่อโครงการ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการอบรมป้องกันยาเสพติด
กลุ่มเยาวชน แกนนาและประชาชน
15) ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้นา ชุมชนและประชาชนด้านกฎหมายชีวิตประจาวัน
16) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชสาหรับประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางกระบือ
17) ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางกระบือ
18) ชื่อโครงการ : อบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างในการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดารงชีวิต
19) ชื่อโครงการ :จัดทาระบบแผนที่ภาษี เทศบาลตาบลบางกระบือ
20) ชื่อโครงการ : ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกและควบคุมคุณภาพ
ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
21) ชื่อโครงการ : จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนตาบล
22) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
23) ชื่อโครงการ : จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลบางกระบือ
24) ชื่อโครงการ : ขุดลอกลาประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 และ หมูที่ 4 (ลาประโดง
แบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตาบลบางกระบือ ใช้การสารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางกระบือในภาพรวม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
นั้น ทางเทศบาลตาบลบางกระบือ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบางกระบือได้กาหนดขึ้น โดยให้ประชาชนในตาบลบางกระบือ
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 75 คน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพศชาย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.67 และ เพศหญิง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33
2) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี
มีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 ช่วงอายุที่มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วง
อายุ ต่ากว่า 25 ปี มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00
3) ระดับ การศึ กษาของผู้ ต อบแบบประเมิ นความพึง พอใจมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ระดับ ตากว่ า
ประถม/ประถมศึกษา มีจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจน้อยทีสุด ได้แก่ ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
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4) อาชีพของผู้ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจมากที่สุ ด ได้แก่ อาชีพ รับจ้ าง/เกษตรกร
มีจานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และอาชีพที่ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ อาชีพ
รับราชการและอาชีพแม่บ้าน มีจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการดาเนิ นงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลบาง
กระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น
การพัฒนา
4.5.1 สรุ ปผลการประเมิ น ความพึง พอใจจองประชาชน การประเมิน ความพึ งพอใจผลการ
ดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถสรุปได้
ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 91.66 อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม
2) ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยคิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
3) สรุ ป ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลต าบลบางกระบื อ ในภาพรวมทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 85.13 อยู่ในระดับ ดีมาก
4.5.2 จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า การประเมิน ความพึงพอใจผลการ
ดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในภาพรวม ทั้ง 9 ประเด็นการประเมิน ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นการประเมินที่ 3.
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, 7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หา, 8. มีก ารแก้ ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน, และ 9.
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 91.66 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2) ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นการประเมินที่ 6.
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
3) สรุ ป ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลต าบลบางกระบื อ ในภาพรวมทั้ ง 9
ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.25 อยู่ในระดับ ดีมาก
4.5.3 สรุ ป ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่ อเทศบาลตาบลบางกระบื อในภาพรวมทั้งการ
ประเมินผลในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล และ การดาเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง 9 ประเด็น ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.19 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
4.6 ข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อการพัฒนา
4.6.1 ประชาชนผู้ ตอบแบบประเมิน ได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือดาเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลากาหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
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ปัจจุบันให้มากขึ้น เช่น โครงการเกี่ยวกับการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้
4.6.2 ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือ ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอย่างหลากหลาย เช่น รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เพราะพื้นที่ตาบลบางกระบือ มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ รวมกลุ่มผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนโครงการที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และจริงจัง
4.6.3 ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ให้มากกว่านี้ และให้ทั่วถึง
โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างถนน ส่วนการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดีอยู่แล้ว
ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้
4.6.4 ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตาบลบางกระบือจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นไปอย่างโปร่งใส
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยที่การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นไปที่โครงการใดโครงการ
หนึ่ง แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
4.6.5 ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้เทศบาลตาบลบางกระบือ จัดการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น เรื่ องถนนตัดผ่านพื้นที่ต่าง ๆ เพราะยังมีประชาชนบางกลุ่ม
ยังขาดโอกาสขั้นพื้น ฐานในด้านนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส วน แต่เดิมประชาชนใช้เรือเป็นยานพาหนะในการ
เดินทางสัญจรไป – มา จึงนิยมปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมน้า ไม่มีถนนตัดผ่าน แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของบริบทพื้นฐานต่าง ๆ จึงมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้รถเป็น
ยานพาหนะแทนเรือ ถนนจึงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สาคัญของประชาชน
4.7 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในภาพรวม
ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบล
บางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานเทศบาล
ตาบลบางกระบือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 91.22 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

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

